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م  بحٌ حمؽَّ

 عمجٚم٦م أداب واًمٕمٚمقم اإلٟمس٤مٟمٞم٦م

 ضم٤مُمٕم٦م اعمٜمٞم٤م –يمٚمٞم٦م أداب 

 مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م

 م8108يقًمٞمق  –( 87اًمٕمدد )
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 دكتوراه دم أصول الػؼه اإلشالمي
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 مؾخص البحٌ

 

عم٤م يم٤من آضمتٝم٤مد أُمرًا أؾم٤مؾمٞم٤ًم ًمٚمتٕمرف قمغم ُمراد اًمِم٤مرع، واؾمتجالء أطمٙم٤مُمف ُمـ ظمالل 

إضمراء هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م واخلقض ذم همامر ظمٓم٤مسمف اعمتٛمثؾ سم٤مًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ىمرآٟم٤ًم، وؾمٜم٦م وم٢من 

هذه اعمٝمٛم٦م حيت٤مج إمم وبط وشم٘مٞمٞمد سم٘مقاقمد شمس٤مقمد قمغم ؾمالُم٦م اًمقصقل إمم اعم٘مّمقد، 

واحلٞمٚمقًم٦م دون اًمقىمقع ذم اًمتحريػ، أو اجلٛمقد واًمتٕمٓمٞمؾ، وىمد ضم٤مءت هذه اًمدراؾم٦م ًمبٞم٤من 

، وشمٙمقن ًمبٜم٦م إطمدى ىمقاقمد آضمتٝم٤مد، وحتديد ُمٕم٤معمٝم٤م، وٟمٓم٤مق شمٓمبٞم٘مٝم٤م، طمتك حت٘مؼ أهداومٝم٤م

ذم ـمريؼ آضمتٝم٤مد اًمراؿمد اًمذي ي٘مقم قمغم اًمتقازن واًمٕمدل، سمحٞم٨م يٜمٓمٚمؼ ذم اعمس٤مطم٦م 

 اعمت٤مطم٦م، وي٘مػ قمٜمد احلدود اعمٛمٜمقع ُمـ شمنيح اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م يمقهن٤م واوح٦م وحمٙمٛم٦م.

يمام شمبلم هذه اًمدراؾم٦م أن آضمتٝم٤مد ذم اًمٜمّمقص اًمقاوح٦م واعمحٙمٛم٦م ًمف ضمٝم٤مت 

 ضمزيٞم٦م ُمٜمٝم٤م ًمٚمقوقح واًمبٞم٤من، ومال يٛمٜمع ذم اجلقاٟم٥م إظمرى وضمقاٟم٥م ُمتٕمددة، وم٢مذا ُُمٜمع ذم

 يم٤مًمتٕمٚمٞمؾ، واًمتٓمبٞمؼ واًمتح٘مٞمؼ ذم اجلزيٞم٤مت وٟمحق ذًمؽ.

Abstract              

 

Because Ijtihad is essential to know what the legislator wants, And 

clarify the provisions through his speech of the legal texts Quran and 

Sunnah, The conduct of this process and the exercise of this task needs to 

be controlled and restricted by rules that help to secure access to the 

intended, And to prevent the occurrence of distortion or stagnation and 

disruption, This study is intended to demonstrate one of the rules of 

ijtihad, its Landmarks and scope of application to achieve its objectives, 

And be a brick in the way of diligence, which is based on balance and 

justice, So that it starts in the available space and stands at the forbidden 

limits of the Because of the consideration of it being clear and precise it 

is a Rule (Not Ijtihad in The Presence of Text). 

This study also shows that diligence in clear and precise texts has 

multiple aspects, If, in part, it is prohibited for clarity and statement, it is 

not prohibited in other aspects such as illustration, application and 

investigation of partial And like that. 
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 مؼدمي

 

احلٛمد هلل واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحبف وُمـ 

 وآه، أُم٤م سمٕمد:

ذم اًمديـ وُمٕمروم٦م ُمراد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ظمالل ظمٓم٤مسمف، قمـ  وم٢من اًمتٗم٘مف

ـمريؼ ؾمٚمقك اعمٜمٝم٩م اًمسٚمٞمؿ اًمذي يقصؾ إمم اعمٓمٚمقب هق ؾمبٞمؾ 

اعمجتٝمديـ واًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم اًمذيـ يٜمػمون ًمٚمٜم٤مس اًمٓمريؼ إمم اهلل وُمٕمروم٦م 

 احلالل واحلرام، وُم٤م جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ومٕمٚمف، وُم٤م ٓ جي٥م.

قاقمده، وأصقًمف، وًمٞمس ؾمبٞماًل واًمٜمٔمر ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م قمٚمؿ ًمف ىم

ًمٙمؾ أطمد طمتك يٙمقن ُمت٠مهاًل سم٠مدوات اًمبح٨م واًمٜمٔمر، وإٓ أومسد أيمثر مم٤م 

يّمٚمح، وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٜمّمقص ومٞمٝم٤م اًم٘مٓمٕمل وومٞمٝم٤م اًمٔمٜمل، وإطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م 

ُم٤م هق ُمٜمّمقص قمٚمٞمف، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق اضمتٝم٤مد سم٤مًمرأي وومؼ أصقل آؾمتٜمب٤مط 

٤مه٤مت، يتسع ويْمٞمؼ سمحس٥م وم٘مد يم٤من ًمٚمٕم٘مؾ وآضمتٝم٤مد دور ُمتٕمدد آدم

ىمقة اًمبٞم٤من، واًمسالُم٦م ُمـ شمٕمدد اعمٕم٤مين وآطمتامل، وٕضمؾ ذًمؽ ووع 

اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مقمدة ًمْمبط ىمْمٞم٦م آضمتٝم٤مد طمتك شمٕمرف اعمس٤مطم٦م اعمسٛمقطم٦م، 

ٓ اجتفود واعمس٤مطم٦م اعمحٔمقرة ًمالضمتٝم٤مد، وٟمٓم٤مق احلٔمر واًمسامح وم٘م٤مًمقا: )

ب٤مه واًمتب٤مس، ىمد يٗميض (، وٕضمؾ ُم٤م ذم هذه اًم٘م٤مقمدة ُمـ اؿمتدم مورد الـص

هب٤م إمم همػم ُم٘مّمقده٤م وم٘مد أردت هبذا اًمبح٨م اإلؾمٝم٤مم ذم دمٚمٞم٦م اعمراد هب٤م، 
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وشمقفمٞمٗمٝم٤م ذم ٟمٓم٤مىمٝم٤م اًمذي يْمبط قمٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مد ذم إـم٤مر اًمٜمص سمٕمدل 

 وشمقازن.

 مشؽؾي البحٌ:

ُمع اًمت٠ميمٞمد قمغم أمهٞم٦م آضمتٝم٤مد ذم وم٘مف اخلٓم٤مب اًمنمقمل، وشمٜمزيٚمف قمغم 

اًمس١مال: ُم٤م هل اعمس٤مطم٦م اًمتل ًمٚمٕم٘مؾ آضمتٝم٤مدي ومٞمٝم٤م جم٤مل؟ اًمقىم٤ميع، يب٘مك 

وهؾ هٜم٤مك ُمس٤مطم٤مت حمٔمقرة ٓ جيقز آضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م؟ وُم٤م هق ٟمٓم٤مىمٝم٤م؟ 

وهؾ طمٔمر آضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م ُمٓمٚمؼ أم ٟمسبل حمدد ذم وضمقه؟ وُم٤م هل هذه 

( سمّمقرة ٓ اجتفود دم مورد الـصاًمقضمقه؟ ويمٞمػ يٛمٙمـ ىمراءة ىم٤مقمدة: )

٤م ُمتزٟم٤ًم سمال إومراط وٓ شمٗمريط؟ وُم٤م أصمره٤م ذم وبط ُمقوققمٞم٦م دمٕمؾ شمٓمبٞم٘مٝم

قمٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مد وصٞم٤مٟم٦م اًمٜمص اًمنمقمل ُمـ اًمٕمب٨م؟ ويمٞمػ يٛمٙمـ شمٗمٕمٞمؾ 

 اًم٘م٤مقمدة ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع آضمتٝم٤مدات اعمٕم٤مرصة؟

يمؾ هذه إؾمئٚم٦م وهمػمه٤م جيٞم٥م قمٜمٝم٤م هذا اًمبح٨م، وهل اًمب٤مقم٨م قمغم 

 اإلىمدام قمٚمٞمف.

 مـفجي دم البحٌ:

هذه اعم٤مدة إمم اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م ذم يمؾ ومـ ُم٤م اًمرضمقع ذم مجع  – 0

 أُمٙمـ ، ُمع آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤معمراضمع إظمرى.

 ٤مًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب احلرص قمغم شمدقمٞمؿ اًمبح٨م سم – 8
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 ، واًمٜمّمقص اعم٠مصمقرة قمـ قمٚمامء إُم٦م.واًمسٜم٦م

سمٞم٤من ُمقاوع أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اعمّمحػ ، وذًمؽ سمذيمر اؾمؿ  – 3

 ٤م اًمبح٨م.اًمسقرة ورىمؿ أي٦م ذم صمٜم٤مي

ختري٩م إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م وأصم٤مر اًمقاردة ذم صمٜم٤مي٤م اًمبح٨م ُمـ  – 4

 يمت٥م إطم٤مدي٨م اعمِمٝمقرة.

ـ اؾمتخدُم٧م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرايل ُمـ ظمالل شمتبع أىمقال اًمٕمٚمامء ذم  5

شمٗمسػم اًم٘م٤مقمدة وأىمقاهلؿ ومٞمٝم٤م ًمْمبط اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م، واًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م، 

ُمـ ظمالل اًم٘مراءة اعمقوققمٞم٦م ويمذًمؽ اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم وآؾمتٜمب٤مـمل 

 وٟمٓم٤مق شمٓمبٞم٘مٝم٤م. ٤م ًمبٞم٤من ُمقاـمـ شمٗمٕمٞمٚمٝم٤مًمٚم٘م٤مقمدة، وحتٚمٞمؾ قمٜم٤مرصه

 خطي البحٌ:

 اىمت٣م اًمبح٨م شم٘مسٞمٛمف وومؼ اخلٓم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:

ادبحٌ إول: التعريف بؼوظدة: )ٓ اجتفود دم مورد الـص(، وأمهقي 

 ويشتؿل ظذ أربعي مطولى: فؼففو،

 اًم٘م٤مقمدة: شمٕمريػ ُمٗمردات ادطؾى إول

 : اعمٕمٜمك اإلمج٤مزمادطؾى الثوين

 صٞمغ اًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمٕمٚمامء. ادطؾى الثولٌ:

 أدًم٦م اًم٘م٤مقمدة. ادطؾى الرابع:
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 (.ٓ اجتفود دم مورد الـص: أمهٞم٦م وم٘مف ىم٤مقمدة: )ادطؾى اخلومس

ادبحٌ الثوين: فؼه قوظدة: )ٓ اجتفود دم مورد الـص(، ويشتؿل ظذ 

 مطؾبني:

 جم٤مٓت آضمتٝم٤مد ذم ُمقرد اًمٜمص.: ادطؾى إول

 .وم٘مٝمٞم٦م: شمٓمبٞم٘م٤مت ادطؾى الثوين

 وشمِمتٛمؾ قمغم أهؿ اًمٜمت٤مي٩م. اخلومتي
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 املبحث األول

 التعريف بؼوظدة: )ٓ اجتفود دم مورد الـص(، 

 وأمهقي فؼففو

 

 املطلب األول: تعريف مفردات القاعدة:

 ـ تعريف آجتفود: 1

 آجتفود دم الؾغي:

اومتٕم٤مل ُمـ اجلٝمد، وهق سمْمؿ اجلٞمؿ وومتحٝم٤م: اًمٓم٤مىم٦م، وسمٗمتحٝم٤م وم٘مط: 

ذم ومٕمؾ ؿم٤مق، وإٟمام  -يٕمٜمل اًمٓم٤مىم٦م  -اعمِم٘م٦م. وهق ذم اًمٚمٖم٦م: سمذل اجلٝمد، 

ٕن آضمتٝم٤مد خمتص سمف ذم قمرف اًمٚمٖم٦م، إذ ي٘م٤مل:  وصٗمٜم٤م اًمٗمٕمؾ سمٙمقٟمف ؿم٤مىم٤مً 

وٟمحقه٤م ُمـ إؿمٞم٤مء اًمث٘مٞمٚم٦م، وٓ ي٘م٤مل:  "اضمتٝمد اًمرضمؾ ذم محؾ اًمرطمك"

 .(0)وٟمحقه٤م ُمـ إؿمٞم٤مء اخلٗمٞمٗم٦م "اضمتٝمد ذم محؾ ظمردًم٦م "

 

 آجتفود دم آصطالح:

 اؾمتٗمراغ اًمقؾمع ذم ـمٚم٥م اًمٔمـ سمٌمء ُمـ إطمٙم٤مم ": بلكه ظرفه أمدي

                                                           
هـ(، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمسالم حمٛمد ه٤مرون، اًمٜم٤مذ: 395ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، أمحد سمـ وم٤مرس )اعمتقرم:  (0)

(، اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، 0/486م، )0979 -هـ 0399دار اًمٗمٙمر قم٤مم اًمٜمنم: 

هـ(، حت٘مٞمؼ: أمحد قمبد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمٚمؿ 393إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري )اعمتقرم: 

 (.8/461م، )0987 -  هـ0417:  4سمػموت، ط –ًمٚمٛماليلم 
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 .(0)"قمغم وضمف حيس ُمـ اًمٜمٗمس اًمٕمجز قمـ اعمزيد ومٞمفاًمنمقمٞم٦م 

وي١مظمذ قمٚمٞمف قمدم اًمتٜمّمٞمص قمغم اعمٕمٜمل سمبذل اجلٝمد وهق اعمجتٝمد، 

ويمذًمؽ طمٍم اًمٜمت٤مي٩م ًمالضمتٝم٤مد ذم اًمٔمـ، ٕن سمٕمض إطمٙم٤مم حيّمؾ 

 سمٛمٕمرومتٝم٤م اًمٕمٚمؿ.

 . (2): سمذل اجلٝمد ذم شمٕمرف احلٙمؿ اًمنمقملودم رشح خمترص الروضي

 ص قمغم اعمجتٝمد اعمٕمٜمل سم٤مٓضمتٝم٤مدوي١مظمذ قمٚمٞمف قمدم اًمتٜمّمٞم

سمذل اعمجتٝمد وؾمٕمف ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سم٠مطمٙم٤مم " وظرفه الغزايل بؼوله:

 . (3)"اًمنميٕم٦م

ٟمص اًمٖمزازم قمغم اعمجتٝمد إٓ أٟمف ٟمص قمغم ٟمقع ُمـ ٟمت٤مي٩م إطمٙم٤مم 

 اعمستٜمبٓم٦م وهل اًمتل يّمؾ إًمٞمٝم٤م سمٓمريؼ اًمٕمٚمؿ ومل يذيمر اًمٔمـ.

ضمتٝم٤مد وهق شمٜمزيؾ احلٙمؿ ويمؾ اًمتٕمريٗم٤مت ظمٚم٧م ُمـ ذيمر أطمد قمٜم٤مرص آ

قمغم حمٚمف، وهق ىمسٞمؿ آضمتٝم٤مد ذم اًمٗمٝمؿ واعمٕمروم٦م، سمؾ هق اًمٖم٤مي٦م ُمـ شمنميع 

 احلٙمؿ، إذ ٓ ُمٕمٜمك حلٙمؿ ٓ ٟمٗم٤مذ ًمف.

 وسم٤مًمت٤مزم وم٠مرى أن يٕمرف آضمتٝم٤مد سمام يكم:

سمذل اًمقؾمع ُمـ ذي ُمٚمٙم٦م ُم٘متدرة ُمتخّمّم٦م ًمٚمتٕمرف قمغم احلٙمؿ "

 ."قد اًمِم٤مرعاًمنمقمل وآًمٞم٦م شمٜمزيٚمف قمغم حمٚمف وومؼ ُم٘مّم

                                                           
 (.4/068اإلطمٙم٤مم ) (0)

 (.3/575ذح خمتٍم اًمروو٦م ) (8)

 (.348اعمستّمٗمك )ص (3)
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 اؿمتٛمؾ اًمتٕمريػ قمغم سمٞم٤من اًم٘مدرة اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ اعمجتٝمد وهل سمذل ـم٤مىمتف، 

 إذ ٓ يٙمٚمػ سمام ومقق ذًمؽ.

: اًمتٜمّمٞمص قمغم اعمجتٝمد "ُمـ ذي ُمٚمٙم٦م ُم٘متدرة ُمتخّمّم٦م"وىمقًمٜم٤م: 

 اخلبػم سمامدة آضمتٝم٤مد واًمذي أصبح ُم١مهاًل ًمٚم٘مٞم٤مم سمف.

إًمٞمف قمـ ـمريؼ  يِمٛمؾ ُم٤م شمقصؾ "ًمٚمتٕمرف قمغم احلٙمؿ اًمنمقمل "وىمقًمٜم٤م: 

 اًمٕمٚمؿ، وُم٤م شمقصؾ إًمٞمف قمـ ـمريؼ اًمٔمـ.

سمٞم٤من اًمريمـ اًمث٤مين ُمـ أريم٤من آضمتٝم٤مد  "وآًمٞم٦م شمٜمزيٚمف قمغم حمٚمف"وىمقًمٜم٤م: 

 وهق آضمتٝم٤مد اًمتٜمزيكم واًمتٓمبٞم٘مل قمغم اًمقىم٤ميع اًمٕمٞمٜمٞم٦م.

ًمٞمخرج قمٛمٚمٞم٦م اإلؾم٘م٤مط أزم ًمألطمٙم٤مم  "وومؼ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع"وىمقًمٜم٤م: 

ؾ ًمٚمتٜمزيؾ قمغم أؾم٤مس حت٘مٞمؼ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ُمـ دون ُمراقم٤مة صالطمٞم٦م اعمح

 ُمـ ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودرء اعمٗم٤مؾمد ذم اًمٕم٤مضمؾ وأضمؾ.
 

 ـ تعريف الـص: 2

ي٘م٤مل ٟمص ذم اًمسػم ". و"أصٚمف وصقل اًمٌمء إمم هم٤ميتف" الـّص دم الؾغي:

إذا فمٝمر ومٞمف، وُمٜمف ُم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م أٟمف قمٚمٞمف اًمسالم )يم٤من يسػم اًمٕمٜمؼ، وم٢مذا 

ك ٟمص: فمٝمر ذم اًمسػم، وُمٜمف ؾمٛمل يمرد اًمٕمروس وضمد ومرضم٦م ٟمص(، وُمٕمٜم

 .(0)ُمٜمّم٦م، ٕهن٤م دمغم قمٚمٞمف ًمتٔمٝمر قمغم أقملم اًمٜمس٤مء أو اًمزوج

                                                           
سمػموت، اًمٓمبٕم٦م:  –هـ(، دار ص٤مدر 700ًمس٤من اًمٕمرب، حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم، اسمـ ُمٜمٔمقر )اعمتقرم:  (0)

(، خمت٤مر اًمّمح٤مح، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل اًمرازي 7/97هـ، )0404 -اًمث٤مًمث٦م 
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 وىم٤مل اُمرؤ اًم٘مٞمس:

 (0)إذا هي كصته وٓ بؿعطل       وجقد كجقد الريم لقس بػوحش 

 وىم٤مل همٞمالن:

 (2)ختً وكصً جقدهو لؾؿـوطر       إذا أودظته صػصػو أو رصيؿي  

إذا شمريم٧م وًمده٤م سمٛمٙم٤من، وشمِمقوم٧م وُمدت قمٜم٘مٝم٤م شمٜمٔمر هؾ يّمػ اًمٔمبٞم٦م 

 ُمـ ص٤ميد خت٤مومف قمٚمٞمف إذا أؾمٚمٛمتف.

 

 تعريف الـص اصطالحًو:

 يٓمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمٞملم:

وهق قمٜمد إصقًمٞملم: اًمٚمٗمظ "ويراد سمف اًمدًٓم٦م،  ـ ادعـى إول:1

اًمٙم٤مؿمػ ًمٚمٛمٕمٜمك سمٜمٗمسف، وسمٕمْمٝمؿ يذيمر هذا اعمٕمٜمك سمٓمري٘م٦م أظمرى ذم اًمٕمب٤مرة 

 يٗمٝمؿ اعمراد ُمٜمف قمغم وضمف ٓ اطمتامل ومٞمف...ومٞم٘مقل: ُم٤م 

 وىمد طمّده سمٕمْمٝمؿ سم٠مٟمف: اًمٚمٗمظ اًمدال قمغم احلٙمؿ سمٍمحيف قمغم وضمف ٓ 

                                                                                                                                                                     
 –اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م، سمػموت  -هـ(، اعمح٘مؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد، اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م 666)اعمتقرم: 

 (.308م، )ص0999 -هـ 0481: 5صٞمدا، ط

ْوَزين )اعمتقرم:  ذح اعمٕمٚم٘م٤مت اًمسبع، طمسلم سمـ أمحد (0) هـ(، دار اطمٞم٤مء اًمؽماث 486سمـ طمسلم اًمزَّ

 (.54م، )ص8118 -هـ 0483: 0اًمٕمريب ط

هـ(، دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة، 876اًمِمٕمر واًمِمٕمراء، قمبد اهلل سمـ ُمسٚمؿ سمـ ىمتٞمب٦م اًمديٜمقري )اعمتقرم: (8) 

 (.0/586هـ، )0483قم٤مم اًمٜمنم: 
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اطمتامل ومٞمف، وًمٕمؾ هذا ذيمر اًمٍميح اطمؽمازا ُمـ آقمؽماض سمٗمحقى 

 . (0)"اخلٓم٤مب

ىمٞمؾ ُم٤م دل قمغم ُمٕمٜمك ىمٓمٕم٤م وٓ حيتٛمؾ همػمه ىمٓمٕم٤م يم٠مؾمامء إقمداد، "و

ىمٓمٕم٤م وإن اطمتٛمؾ همػمه يمّمٞمغ اجلٛمقع ذم اًمٕمٛمقم وم٢مهن٤م  وىمٞمؾ: ُم٤م دل قمغم ُمٕمٜمك

 . (2)"شمدل قمغم أىمؾ اجلٛمع ىمٓمٕم٤م وحتتٛمؾ آؾمتٖمراق

 .(3)"وىمٞمؾ: يمؾ ًمٗمظ ٓ حيتٛمؾ إٓ ُمٕمٜمك واطمدا"

وإقمٞم٤من اًمتل يتٕمٚمؼ هب٤م "ىم٤مل اسمـ رؿمد ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف سمداي٦م اعمجتٝمد: 

احلٙمؿ إُم٤م أن يدل قمٚمٞمٝم٤م سمٚمٗمظ يدل قمغم ُمٕمٜمك واطمد وم٘مط وهق اًمذي يٕمرف ذم 

 صٜم٤مقم٦م أصقل اًمٗم٘مف سم٤مًمٜمص وٓ ظمالف ذم وضمقب اًمٕمٛمؾ سمف وإُم٤م أن يدل 

                                                           
هـ(، حت٘مٞمؼ: قم٤مدل 463صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي )اعمتقرم: اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ  (0)

(، اًمٚمٛمع ذم أصقل 0/838هـ، )0480: 8اًمسٕمقدي٦م، ط –سمـ يقؾمػ اًمٖمرازي، دار اسمـ اجلقزي 

هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 476اًمٗم٘مف، أسمق اؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي )اعمتقرم: 

 (.48هـ. )ص0484 -م 8113: 8ط

هـ(، اعمح٘مؼ: ـمف قمبد اًمرؤوف ؾمٕمد، 684ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل، أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم )اعمتقرم:  (8)

(، ذح خمتٍم اًمروو٦م 36م، )ص0973 -هـ 0393: 0اًمٜم٤مذ: ذيم٦م اًمٓمب٤مقم٦م اًمٗمٜمٞم٦م اعمتحدة، ط

هـ(، اعمح٘مؼ : قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ 706ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اًم٘مقي سمـ اًمٙمريؿ اًمٓمقذم )اعمتقرم : 

 (.0/554م، )0987 -هـ 0417: 0ًمؽميمل، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، طا

هـ(، حت٘مٞمؼ : د 458اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف، اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم ، حمٛمد سمـ احلسلم اسمـ اًمٗمراء )اعمتقرم :  (3)

(، اعمٕمقٟم٦م ذم اجلدل، أسمق 0/038م، )0991 -هـ 0401: 8أمحد سمـ قمكم سمـ ؾمػم اعمب٤مريمل، ط

هـ(، اعمح٘مؼ: د. قمكم قمبد اًمٕمزيز 476 سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي )اعمتقرم: اؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم

 (.87هـ، )ص0417: 0اًمٙمقي٧م، ط –اًمٕمٛمػميٜمل، مجٕمٞم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل 
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  .(0)"قمٚمٞمٝم٤م سمٚمٗمظ يدل قمغم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك واطمد..

 .(2)اعمحّمقل سم٠مٟمف يمالم شمٔمٝمر إوم٤مدشمف عمٕمٜم٤مه وٓ يتٜم٤مول أيمثر ُمٜمف وقمرومف اإلُم٤مم ذم

ُم٤م أوم٤مد احلٙمؿ ي٘مٞمٜم٤ًم أو فم٤مهًرا، وهق ُمٜم٘مقل "وقمرومف اعمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٠مٟمف: 

 ."(3)قمـ أمحد واًمِم٤مومٕمل 

ًمٚمٜمص صمالصم٦م اصٓمالطم٤مت: أطمده٤م: ُم٤م ٓ حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ، "وىم٤مل اًم٘مراذم: 

ًٓ ُمرضمقطًم٤م يم٤مًمٔم٤مهر، وهق اًمٖم٤مًم٥م ذم إـمالق  واًمث٤مين: ُم٤م اطمتٛمٚمف اطمتام

 .(4)"اًمٗم٘مٝم٤مء، واًمث٤مًم٨م: ُم٤م دل قمغم ُمٕمٜمك يمٞمػ ُم٤م يم٤من

ويراد سمف اًمدًمٞمؾ، واعمراد سمف هٜم٤م ٟمّمقص اًمقطمل ُمـ . وادعـى الثوين: 2

 اًم٘مرآن واًمسٜم٦م. 

يمام يٓمٚمؼ قمغم ٟمّمقص اًمٗم٘مٝم٤مء واعمجتٝمديـ، ومٞم٘م٤مل: ٟمص قمٚمٞمف أمحد، أو ُم٤مًمؽ 

 . (5)"اًمنميٕم٦م ُمتْم٤مومرة سمذًمؽأو أسمق طمٜمٞمٗم٦م،  وي٘مقًمقن: ٟمّمقص 

 وقمٚمٞمف، وم٤مًمٜمص هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمدًمٞمؾ أو ُمّمدر احلٙمؿ، وهق قملم اخلٓم٤مب 

                                                           
سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد، أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمبل اًمِمٝمػم سم٤مسمـ رؿمد احلٗمٞمد  (0)

 (.0/01م، )8114 -هـ 0485اًم٘م٤مهرة، شم٤مريخ اًمٜمنم:  –هـ(، اًمٜم٤مذ: دار احلدي٨م 595)اعمتقرم: 

ًمرازي )اعمتقرم: اعمحّمقل ذم أصقل اًمٗم٘مف، أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمديـ ا (8)

 -هـ 0408: 3هـ(، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر ـمف ضم٤مسمر ومٞم٤مض اًمٕمٚمقاين، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ط616

 (.3/050م، )0997

 (.574اعمسقدة )ص (3)

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.36ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل )ص (4)

 (.37اعمرضمع اًمس٤مسمؼ )ص (5)
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 اًمنمقمل.

واًمٜمص ذم هذه اًم٘م٤مقمدة يِمٛمؾ اعمٕمٜمٞملم، وم٤معم٘مّمقد هب٤م ٓ اضمتٝم٤مد ذم ٟمص 

 اًمنمع اعمتٛمثؾ سم٤مًمقطمل اًمذي ٓ حيتٛمؾ إٓ ُمٕمٜمك واطمدًا ُمٗمنًا أو حمٙماًم.

 

 :القاعدة عند العلناءالجاني: صيغ املطلب 

  :هذه اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمرد سمٕمدة صٞمغ ُمٜمٝم٤م

 ."ٓ اضمتٝم٤مد ذم ُمقرد اًمٜمص"

 ."آضمتٝم٤مد قمٜمد قمدم اًمٜمص" 

 .(0)"ٓ ُمس٤مغ ًمالضمتٝم٤مد ذم ُمقرد اًمٜمص"

 ."ٓ اضمتٝم٤مد ُمع اًمٜمص"

ومّمؾ ذم حتريؿ اإلومت٤مء واحلٙمؿ ذم ديـ اهلل سمام خي٤مًمػ "يؼول ابن الؼقم: 

 .(2)"آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد قمٜمد فمٝمقر اًمٜمص..اًمٜمّمقص، وؾم٘مقط 

 

 

 

                                                           
(، وذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمزرىم٤مء 319/ 0[، ودرر احلٙم٤مم )04جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م اعم٤مدة رىمؿ ] (0)

 (، واًمقضمٞمز ذم 0/047)

 [.683( وم٘مرة رىمؿ ]98/ 8(، واعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل ًمٚمزرىم٤مء )ص383اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م )ص        

 (.8/099إقمالم اعمقىمٕملم ) (8)
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 املطلب الجالح: املعنى اإلمجالي للقاعدة:

ٓ جيقز آضمتٝم٤مد ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمتل دًم٧م قمغم ُمْمٛمقهن٤م 

وُمدًمقهل٤م سمّمقرة ىم٤مـمٕم٦م واوح٦م ٓ حتتٛمؾ همػمه. إذ آضمتٝم٤مد سمذل اًمقؾمع ذم 

ذقمٞم٦م فمٜمٞم٦م اؾمتٙمِم٤مف اعمٕمٜمك اعمحتٛمؾ أو اعمخٗمل اًمذي شمْمٛمٜمتف ٟمّمقص 

اًمدًٓم٦م أو دًم٧م قمٚمٞمف ىمقاقمد اًمنمع، وأُم٤م اعمٗمن واعمحٙمؿ وم٘مد دل سمٜمٗمسف قمغم 

 اعمراد ومال حيت٤مج إمم ضمٝمد إلدراك ُمٕمٜم٤مه.

يمّؾ طمٙمؿ ذقمل، قمٛمكم أو قمٚمٛمل، ي٘مّمد سمف "واًمٜمّص اًم٘مٓمٕمل هق 

 ."اًمٕمٚمؿ

اقمٚمؿ أن ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ذيمر ذم اًمٕمٛمد أّن ُم٤م "ىم٤مل أسمق احلسلم اًمبٍمي: 

ىم٤مـمٕم٦م ومٚمٞمس هق ُمـ ُمس٤ميؾ آضمتٝم٤مد. واحلّؼ واطمٌد ومٞمف، ٓ حيّؾ  قمٚمٞمف دًٓم٦مٌ 

 .(0)"ظمالومف

ٕن احلٙمؿ  "ٓ ُمس٤مغ ًمالضمتٝم٤مد ذم ُمقرد اًمٜمص"وإٟمام ىم٤مل اًمٕمٚمامء: 

اًمنمقمل طم٤مصؾ سم٤مًمٜمص، ومال طم٤مضم٦م ًمبذل اًمقؾمع ذم حتّمٞمٚمف، وٕن آضمتٝم٤مد 

ٜمل، فمٜمل واحلٙمؿ احل٤مصؾ سمف طم٤مصؾ سمٔمٜمل، سمخالف احل٤مصؾ سم٤مًمٜمص وم٢مٟمف ي٘مٞم

 وٓ يؽمك اًمٞم٘مٞمٜمل ًمٚمٔمٜمل.

 واعمراد سم٤مًمٜمص اًمذي ٓ ُمس٤مغ ًمالضمتٝم٤مد ُمٕمف هق اعمٗمن أو اعمحٙمؿ، وإٓ 

                                                           
هـ(، 436)اعمتقرم:  اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف، حمٛمد سمـ قمكم اًمٓمٞم٥م أسمق احلسلم اًمبٍَْمي اعمٕمتززم (0)

 (.8/396هـ، )0413: 0سمػموت، ط –اعمح٘مؼ: ظمٚمٞمؾ اعمٞمس، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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 ومٖمػممه٤م ُمـ اًمٔم٤مهر واًمٜمص ٓ خيٚمق قمـ اطمتامل اًمت٠مويؾ. 

وسمٞم٤من ذًمؽ أن أىمس٤مم اًمدًمٞمؾ اًمٚمٗمٔمل سمحس٥م اإلومْم٤مء إمم إطمٙم٤مم 

اًمت٠مويؾ. وٟمص: وهق  أرسمٕم٦م: فم٤مهر: وهق ُم٤م فمٝمر اعمراد ُمٜمف سمّمٞمٖمتف ُمع اطمتامل

ُم٤م ازداد ووقطم٤م قمغم اًمٔم٤مهر سمٛمٕمٜمك ؾمٞمؼ ًمف اًمٙمالم ٕضمٚمف، ٓ ُمـ ٟمٗمس 

اًمّمٞمٖم٦م، ُمع اطمتامل اًمت٠مويؾ أيْم٤م. وُمٗمن: وهق ُم٤م ازداد ووقطم٤م قمغم اًمٜمص 

وحمٙمؿ: وهق ُم٤م أطمٙمؿ اعمراد ُمٜمف ُمـ  -قمغم وضمف ٓ يب٘مك ُمٕمف اطمتامل اًمت٠مويؾ. 

 همػم اطمتامل شم٠مويؾ وٓ ٟمسخ.

ٕوٓن ٓ خيٚمقان قمـ اطمتامل اًمت٠مويؾ يٙمقن ُمس٤مغ ًمالضمتٝم٤مد ومحٞم٨م يم٤من ا

 ُمقضمقد ُمٕمٝمام.

وقمغم ُمٜمٝم٩م اجلٛمٝمقر وم٤مًٕمٗم٤مظ ُمـ طمٞم٨م اًمقوقح واخلٗم٤مء يٜم٘مسؿ إمم 

 مخس٦م أىمس٤مم:

اًمٜمص: وهق ُم٤م دل قمغم ُمٕمٜم٤مه دًٓم٦م ٓ حتتٛمؾ اًمت٠مويؾ، واًمٔم٤مهر: وهق ُم٤م 

ٚمٗمظ اعمحٛمقل قمغم دل قمغم ُمٕمٜمٞملم وم٠ميمثر هق ذم أطمده٤م أرضمح، واعم١مول: هق اًم

آطمتامل اعمرضمقح سمدًمٞمؾ، واعمجٛمؾ: ُم٤م دل قمغم أطمد ُمٕمٜمٞملم ٓ ُمزي٦م ٕطمدمه٤م 

قمـ أظمر سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمف، واعمبلّم: هق اًمٚمٗمظ اًمدال سم٤مًمقوع قمغم ُمٕمٜمك، إُم٤م 

 .(0)"سم٤مإلص٤مًم٦م، وإُم٤م سمٕمد اًمبٞم٤من. 

                                                           
 (.588-0/516. روو٦م اًمٜم٤مفمر )"874ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ص (0)
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وسمٜم٤مء قمغم شم٘مسٞمؿ اجلٛمٝمقر وم٤مًمٜمص هق اًمذي شمدل قمٚمٞمف اًم٘م٤مقمدة وٓ حيتٛمؾ 

 ضمتٝم٤مد ٕٟمف واوح سمٜمٗمسف.آ

 

 املطلب الرابع: أدلة القاعدة:

 إدلي من الؼرآن الؽريم:

ُ : }ـ ىم٤مل  0 ٍَِة إَِذا كَََض اَّلله ٌِ ٍَ َوال ُمْؤ ٌِ ْؤ ٍُ ِ ا ََكَن ل ٌَ َو
َ َورَُسَُٔلُ  َْ َحْػِص اَّلله ٌَ ًْ َو ْمرِِْ

َ
َْ أ ٌِ ًُ اْْلََِيَةُ  ُٓ َ ْن يَُسَٔن ل

َ
ْمًرا أ

َ
َذَلْد َورَُسُُٔلُ أ

ًِا بِي ٌُ  [. 36{ ]إطمزاب:َضوه َضالال 

ِ : }ـ َوىَم٤مَل  8 ٔا َبْْيَ يََدِي اَّلله ُم ٔا ال ُتَلّدِ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّله َٓ حُّ
َ
يَا أ

 ًٌ ٍِيٌع َغيِي َ َس َ إِنه اَّلله ٔا اَّلله ُل  [ 0{ ]احلجرات:َورَُسُِٔلِ َواته

ٌِِِْيَ : }ـ َوىَم٤مَل  3 ْؤ ٍُ ْ َل ال ْٔ ا ََكَن كَ ٍَ ِ  إِجه ٔا إََِل اَّلله إَِذا ُدُغ
ْفيُِصٔنَ  ٍُ ْ ًُ ال ُْ وىَئَِم 

ُ
َِا َوأ َطْػ

َ
َِا َوأ ْػ ٍِ ٔا َس ُ ْن َحُلٔل

َ
ًْ أ ُٓ َِ ًَ بَيْ { َورَُسُِٔلِ ِِلَْصُس

 [.50]اًمٜمقر:

 ومن السـي الـبويي:

 قمٜمد ُم٤م سمٕمثف رؾمقل اهلل  ـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ   0

؟( ىم٤مل: ظؾقك الؼضوء كقف تؼيض إذا ظرضإمم اًمٞمٛمـ ىم٤موٞم٤م وُمٕمٚمام ىم٤مل: )

ىم٤مل: ومبسٜم٦م رؾمقل اهلل،  )فنن مل يؽن دم كتوب اهلل؟(أىميض سمٙمت٤مب اهلل. ىم٤مل: 

؟( ىم٤مل: اضمتٝمد سمرأيل وٓ آًمق، ومرضب فنن مل يؽن دم شـي رشول اهللىم٤مل: )

 )احلؿد هلل الذي وفق رشول رشول صدره وىم٤مل:  رؾمقل اهلل 
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 . (0)اهلل دو يريض اهلل ورشوله(

ل: أن احلدي٨م ٟمص ذم قمدم اقمتب٤مر آضمتٝم٤مد ُمع وضمقد وضمف آؾمتدٓ

 ٟمص ُمـ اًمٙمت٤مب.

: أن هالل سمـ أُمٞم٦م ىمذف اُمرأشمف سمنميؽ  ـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس 8

، ومذيمر طمدي٨م اًمٚمٕم٤من وىمقل اًمٜمبل سمـ ؾمحامء قمٜمد اًمٜمبل 

 أسمٍموه٤م: وم٢من ضم٤مءت سمف أيمحؾ اًمٕمٞمٜملم ؾم٤مسمغ اإلًمٞمتلم ظمدًم٩م :

ت سمف يمذا ويمذا ومٝمق هلالل سمـ أُمٞم٦م اًمس٤مىملم ومٝمق ًمنميؽ سمـ ؾمحامء، وإن ضم٤مء

                                                           
 (، وىم٤مل: هذا طمدي٨م ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ هذا اًمقضمف 0387(، واًمؽمُمذي )3598أظمرضمف أسمق داود ) (0)

ومٝمذا طمدي٨م "ي سمٛمتّمؾ وأسمق قمقن اًمث٘مٗمل اؾمٛمف حمٛمد سمـ قمبٞمد اهلل، ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: وًمٞمس إؾمٜم٤مده قمٜمد       

وإن يم٤من قمـ همػم ُمسٛملم ومٝمؿ أصح٤مب ُمٕم٤مذ ومال يرضه ذًمؽ: ٕٟمف يدل قمغم ؿمٝمرة احلدي٨م وأن اًمذي 

طمدث سمف احل٤مرث سمـ قمٛمرو قمـ مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب ُمٕم٤مذ ٓ واطمد ُمٜمٝمؿ، وهذا أسمٚمغ ذم اًمِمٝمرة ُمـ أن 

ُمٜمٝمؿ ًمق ؾمٛمل، يمٞمػ وؿمٝمرة أصح٤مب ُمٕم٤مذ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمديـ واًمٗمْمؾ واًمّمدق يٙمقن قمـ واطمد 

سم٤معمحؾ اًمذي ٓ خيٗمك؟ وٓ يٕمرف ذم أصح٤مسمف ُمتٝمؿ وٓ يمذاب وٓ جمروح، سمؾ أصح٤مسمف ُمـ أوم٤موؾ 

اعمسٚمٛملم وظمٞم٤مرهؿ، ٓ يِمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜم٘مؾ ذم ذًمؽ، يمٞمػ وؿمٕمب٦م طم٤مُمؾ ًمقاء هذا احلدي٨م؟ وىمد 

رأي٧م ؿمٕمب٦م ذم إؾمٜم٤مد طمدي٨م وم٤مؿمدد يديؽ سمف، ىم٤مل أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م:  ىم٤مل سمٕمض أيٛم٦م احلدي٨م: إذا

وىمد ىمٞمؾ إن قمب٤مدة سمـ ٟميس رواه قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ همٜمؿ قمـ ُمٕم٤مذ، وهذا إؾمٜم٤مد ُمتّمؾ، ورضم٤مًمف 

ُمٕمروومقن سم٤مًمث٘م٦م، قمغم أن أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمد ٟم٘مٚمقه واطمتجقا سمف، ومقىمٗمٜم٤م سمذًمؽ قمغم صحتف قمٜمدهؿ، يمام 

هو الطفور (، وىمقًمف ذم اًمبحر: )ٓ وصقي لوارث: ) وىمٗمٜم٤م قمغم صح٦م ىمقل رؾمقل اهلل

(، وىمقًمف: إذا اختؾف ادتبويعون دم الثؿن والسؾعي قوئؿي حتولػو وترادا البقع(، وىمقًمف: )موؤه احلل مقتته

(، وإن يم٤مٟم٧م هذه إطم٤مدي٨م ٓ شمثب٧م ُمـ ضمٝم٦م اإلؾمٜم٤مد، وًمٙمـ عم٤م شمٚم٘متٝم٤م اًمٙم٤موم٦م الديي ظذ العوقؾي)

سمّمحتٝم٤م قمٜمدهؿ قمـ ـمٚم٥م اإلؾمٜم٤مد هل٤م، ومٙمذًمؽ طمدي٨م ُمٕم٤مذ عم٤م اطمتجقا سمف مجٞمٕم٤م قمـ اًمٙم٤موم٦م همٜمقا 

 (.055 -0/054. إقمالم اًمقىمٕملم )"همٜمقا قمـ ـمٚم٥م اإلؾمٜم٤مد ًمف، اٟمتٝمك يمالُمف
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)لوٓ مو مه من : ومج٤مءت سمف قمغم اًمٜمٕم٧م اعمٙمروه وم٘م٤مل اًمٜمبل 

سمٙمت٤مب اهلل ىمقًمف  -واهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ  -يريد  كتوب اهلل لؽون يل وهلو صلن(

 شمٕم٤ممم }
ُ
ا َوَيْدَرأ َٓ نْ  اىَْػَذاَب  َخِْ

َ
دَ  أ َٓ ْرَبعَ  تَْش

َ
اَداٍت  أ َٓ [ ويريد 8{ ]اًمٜمقر:َش

أٟمف يم٤من حيده٤م عمِم٤مهب٦م وًمده٤م ًمٚمرضمؾ اًمذي رُمٞم٧م سمف،  -واهلل أقمٚمؿ  -سم٤مًمِم٠من 

وًمٙمـ يمت٤مب اهلل ومّمؾ احلٙمقُم٦م، وأؾم٘مط يمؾ ىمقل وراءه، ومل يبؼ ًمالضمتٝم٤مد 

 . (0)سمٕمده ُمقىمع

 ومن أقوال العؾامء دم الؼوظدة:

ـ ىم٤مل قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز: ٓ رأي ٕطمد ُمع ؾمٜم٦م ؾمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل  0

. 

ـ وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: أمجع اًمٜم٤مس قمغم أن ُمـ اؾمتب٤مٟم٧م ًمف ؾمٜم٦م قمـ رؾمقل  8

 مل يٙمـ ًمف أن يدقمٝم٤م ًم٘مقل أطمد ُمـ اًمٜم٤مس. اهلل 

ـ وىم٤مل ؿمداد سمـ طمٙمٞمؿ قمـ زومر سمـ اهلذيؾ: إٟمام ٟم٠مظمذ سم٤مًمرأي ُم٤م مل ٟمجد  3

 إصمر، وم٢مذا ضم٤مء إصمر شمريمٜم٤م اًمرأي، وأظمذٟم٤م سم٤مٕصمر.

اعمٚم٘م٥م سم٢مُم٤مم إيٛم٦م: ٓ ىمقل ٕطمد ـ وىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م  4

 .(2) إذا صح اخلؼم قمٜمف ُمع رؾمقل اهلل 

 

                                                           
 (.8/811إقمالم اعمقىمٕملم ) (0)

 هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اًمسالم 750سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )اعمتقرم: ٓإقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم،  (8)

 (.8/818م، )0990 -هـ 0400: 0سمػموت، ط –إسمراهٞمؿ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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تطبقؼوت دم ظدم آجتفود مع ورود الـص، والرجوع ظن آجتفود ظـد 

 ققوم الـص دم الؼضقي:

ذم اجلٜملم  ـ قمـ قمٛمر ىم٤مل: أذيمر اهلل اُمرأ ؾمٛمع ُمـ اًمٜمبل  0

ؿمٞمئ٤م، وم٘م٤مم محؾ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜم٤مسمٖم٦م وم٘م٤مل: يمٜم٧م سملم ضم٤مريتلم زم، ومرضسم٧م 

إطمدامه٤م إظمرى سمٛمسٓمح، وم٠مًم٘م٧م ضمٜمٞمٜم٤م ُمٞمت٤م، وم٘م٣م ومٞمف رؾمقل اهلل 

 ( :أو لو مل كسؿع فقه هذا لؼضقـو فقه بغر هذاسمٖمرة. وم٘م٤مل قمٛمر ،)

 ٜمص.ًمٚم -  -، ومؽمك اضمتٝم٤مده (0)(إن كدكو لـؼيض فقه برأيـوىم٤مل: )

ـ وىم٤مل اسمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر: قمـ ؾم٤ممل سمـ قمبد اهلل أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  8

:  هنك قمـ اًمٓمٞم٥م ىمبؾ زي٤مرة اًمبٞم٧م وسمٕمد اجلٛمرة، وم٘م٤مًم٧م قم٤ميِم٦م

سمٞمدي إلطمراُمف ىمبؾ أن حيرم، وحلٚمف ىمبؾ أن  ـمٞمب٧م رؾمقل اهلل 

 أطمؼ. يٓمقف سم٤مًمبٞم٧م، وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ًمروايتٝم٤م، ىمٚم٧م: ٓ يمام شمّمٜمع ومرىم٦م ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ومؽمك ؾم٤ممل ىمقل ضمده 

 اًمت٘مٚمٞمد.

ـ ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: وأظمؼمين ُمـ ٓ أهتؿ ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م قمـ اسمـ أيب ذي٥م  3

ىم٤مل: ىم٣م ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ قمغم رضمؾ سم٘مْمٞم٦م سمرأي رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمبد اًمرمحـ، 

سمخالف ُم٤م ىم٣م سمف، وم٘م٤مل ؾمٕمد ًمرسمٞمٕم٦م: هذا  وم٠مظمؼمشمف قمـ اًمٜمبل 

                                                           
ُمسٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، رشمبف قمغم إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م: حمٛمد قم٤مسمد اًمسٜمدي، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  (0)

 (.013 – 8/018م، )0950 -هـ 0371ًمبٜم٤من، قم٤مم اًمٜمنم:  –سمػموت 
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سمخالف ُم٤م  اسمـ أيب ذي٥م، وهق قمٜمدي صم٘م٦م خيؼمين قمـ اًمٜمبل 

ىمْمٞم٧م سمف، وم٘م٤مل ًمف رسمٞمٕم٦م: ىمد اضمتٝمدت وُم٣م طمٙمٛمؽ، وم٘م٤مل ؾمٕمد: واقمجب٤م، 

، سمؾ أرد أٟمٗمذ ىمْم٤مء ؾمٕمد سمـ أم ؾمٕمد وأرد ىمْم٤مء رؾمقل اهلل 

، ومدقم٤م ؾمٕمد ىمْم٤مء ؾمٕمد سمـ أم ؾمٕمد وأٟمٗمذ ىمْم٤مء رؾمقل اهلل 

 .(0)سمٙمت٤مب اًم٘مْمٞم٦م ومِم٘مف وىم٣م ًمٚمٛم٘ميض قمٚمٞمف

وهذا اعمٜمٝم٩م هق اًمقاضم٥م اًمتزاُمف ؾمقاء ُمـ ضمٝم٦م اعمجتٝمديـ سم٤مًمقىمقف ُمع 

اًمٜمّمقص اًمقاوح٦م اًمداًم٦م قمغم اعم٘مّمقد سمدون اطمتامل وقمدم ُمٕم٤مروتٝم٤م 

سمآرايٝمؿ، وٓ سم٠مهقايٝمؿ، ٕن اًم٘مّمد هق اًمتٕمرف قمغم ُمراد اهلل شمٕم٤ممم وًمٞمس 

لم، ومرض رأيٜم٤م قمغم ٟمّمقص اًمِم٤مرع، وهق واضم٥م آًمتزام قمغم قمٛمقم اعمسٚمٛم

سمحٞم٨م جي٥م قمغم ُمـ اشمْمح ًمف ٟمص اًمِم٤مرع ًمدى اعمذه٥م اعمخ٤مًمػ عمذهبف أن 

 يرضمع إمم اًمٜمص طمٞمثام يم٤من.

 

املطلب اخلامس: أهنية فقه قاعدة: )ال اجتهاد يف مورد 

 النص(.

اًم٘م٤مقمدة شمٕمتؼم و٤مسمٓم٤ًم ًمٚمٛمس٤مطم٦م اعمت٤مطم٦م ًمالضمتٝم٤مد، وسمٞم٤مٟم٤ًم ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م اًمتل 

طمتك حُيٗمظ ًمٚمقطمل طم٘مف ذم اًمتنميع جيقز ًمٚمٕم٘مؾ آضمتٝم٤مدي أن يتحرك ومٞمٝم٤م، 

 ـ ــزيد ُمــ٤مج إمم ُمـــف سمٞم٤مٟمف سمّمقرة ٓ حتتــ٤مرع سمٜمٗمســواًمتقضمٞمف واًمذي شمقمم اًمِم

                                                           
 ( ومام سمٕمده٤م.8/813إقمالم اعمقىمٕملم ) (0)
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 اًمتٜم٘مٞم٥م أو اًمتٕمديؾ أو اعمراضمٕم٦م ٕهن٤م واوح٦م سمٜمٗمسٝم٤م.

وذم هذا ىمٓمع ًمٚمٓمريؼ قمغم اًمٕم٤مسمثلم ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمذيـ أؾم٘مٓمقا 

 بنم.ىمدؾمٞم٦م اًمقطمل وشمٕم٤مُمٚمقا ُمٕمف يمٜمّمقص اًم

وومٞمٝم٤م شم٠ميمٞمد ًمٚمٛمس٤مطم٦م اًمتل جي٥م قمغم اعمسٚمٛملم مجٞمٕم٤ًم سمِمتك ُمذاهبٝمؿ 

آشمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م سم٤مقمتب٤مره٤م إروٞم٦م اعمِمؽميم٦م، اًمتل متثؾ حمٙمامت اًمديـ، 

 وشم١مؾمس قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمروع وإضمزاء، وشمبٜمك قمٚمٞمٝم٤م آضمتٝم٤مدات واًمتٗم٤مصٞمؾ.

 

 إصؽول دم ففم الؼوظدة وتطبقؼفو:

قمغم فم٤مهره٤م، وسم٤مًمت٤مزم يٛمٜمٕمقن يمؾ  يتّمقر اًمبٕمض سم٠من اًم٘م٤مقمدة قم٤مُم٦م

اضمتٝم٤مد ذم ٟمٓم٤مق اًمٜمص، واًمبٕمض شمس٤مُمح وؾمٛمح سم٤مٓضمتٝم٤مد ذم ٟمٓم٤مق اًمٜمص 

 ومٞمام قمدا اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦م.

ويمؾ هذا ىمّمقر ذم اًمتّمقر وشم٘مّمػم ذم وم٘مف اًمٜمص اًمنمقمل: وذًمؽ أن 

ٟمٓم٤مق آضمتٝم٤مد ذم اًمٜمص واؾمع ومٞمِمٛمؾ اًم٘مٓمٕمل، ويِمٛمؾ اًمٔمٜمل، واعمس٤مطم٦م 

اًمٗمٝمؿ وآؾمتٜمب٤مط ذم اًمٜمص اًم٘مٓمٕمل اًمثبقت واًمدًٓم٦م  اعمحٔمقرة هل ضم٤مٟم٥م

ًمٙمقٟمف واوح٤ًم سمٜمٗمسف، وُمع ذًمؽ ومٜمٓم٤مق آضمتٝم٤مد ذم اًمٜمص اًم٘مٓمٕمل أقمؿ ُمـ 

جمرد ومٝمؿ اعمٕمٜمك اعمجرد اعمتب٤مدر إمم اًمذهـ، ومٝمذا أطمد اًمقضمقه، وهق اعمٕمٜمل 

سم٤مًم٘م٤مقمدة، وًمٙمـ هٜم٤مك وضمقه ُمـ آضمتٝم٤مد ذم ٟمٓم٤مق اًمٜمص اًم٘مٓمٕمل هل ُمـ 

س٤مطم٦م اعمت٤مطم٦م ًمٚمٕم٘مؾ آضمتٝم٤مدي أن يبدع ومٞمٝم٤م، ومٛمـ ذًمؽ آضمتٝم٤مد ذم ىمبٞمؾ اعم
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ومٝمؿ قمٚم٦م اًمٜمص، وذم اًمتٕمرف قمغم ُم٘مّمده، وذم حت٘مٞمؼ ُمٜم٤مـمف قمغم اًمٗمروع 

واجلزيٞم٤مت، وذم شمٜمزيٚمف قمغم اًمقىم٤ميع اًمٕمٞمٜمٞم٦م، ويمؾ هذه وهمػمه٤م اضمتٝم٤مدات 

 حمْم٦م وُمنموقم٦م، وؾمٜمٗمّمؾ احلدي٨م قمٜمٝم٤م ٓطم٘م٤ًم.

ًم٘م٤مقمدة وإن يم٤مٟم٧م ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من ذم وبط اعمٝمؿ اًمت٠ميمٞمد قمغم أن ا

قمٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مد، وشمٕمٞملم ُمس٤مطم٦م اعمسٛمقح سمف ًمٚمٕم٘مؾ آضمتٝم٤مدي اًمتحرك ومٞمٝم٤م 

واعمٛمٜمقع إٓ أن اعمب٤مًمٖم٦م ذم شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م ىمد قم٤مد قمغم آضمتٝم٤مد واإلسمداع سم٤مًمتٕمٓمٞمؾ 

واإلًمٖم٤مء، واًمّمقاب شمٗمسػمه٤م وشمٓمبٞم٘مٝم٤م ذم اًمقوع اًمذي حي٘مؼ وم٤ميدهت٤م دون 

 اًمتج٤موز.
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 املبحث الثاني

 فؼه قوظدة: )ٓ اجتفود دم مورد الـص(

 

 

 املطلب األول: جماالت االجتهاد يف مورد النص:

آضمتٝم٤مد ذم ٟمٓم٤مق اًمٜمص اًمنمقمل ُمتٕمدد اجلٝم٤مت، ويتسع أو يْمٞمؼ دور 

 اًمٕم٘مؾ وآضمتٝم٤مد سمٜم٤مء قمغم ُمس٤مطم٦م اًمقوقح واخلٗم٤مء ذم شمبٞمٜمف.

اًمدور اًمقطمٞمد اًمذي ي٘مقم سمف اعمجتٝمد واًمٗمٝمؿ وآؾمتٜمب٤مط ًمٚمٜمص ًمٞمس هق 

ذم إـم٤مر اًمٜمص سمؾ هٜم٤مك جم٤مٓت ُمتٕمددة ًمالضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م جم٤مل، وهذا ُم٤م ؾمٜمبٞمٜمف 

 ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمت٤مًمٞم٦م:

 : االجتهاد يف فهه النص:أوالاًً

آضمتٝم٤مد ذم اًمٜمص اًمنمقمل ًمٚمتٕمرف قمغم احلٙمؿ اعمراد اإلهلل يٜمٔمر إًمٞمف 

ُمـ ضمٝم٦م اًمدًٓم٦م، وسم٤مًمت٤مزم والثوكقي: : ُمـ ضمٝم٦م اًمثبقت، إوىلُمـ زاويتلم: 

وم٤مًم٘مسٛم٦م ٓ ختٚمق ُمـ أرسمٕم٦م اطمتامٓت: اًمٜمص ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م ىمٓمٕمل اًمثبقت، 

اًمٜمص ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م فمٜمل اًمثبقت، اًمٜمص فمٜمل اًمدًٓم٦م ىمٓمٕمل اًمثبقت، اًمٜمص 

 فمٜمل اًمدًٓم٦م فمٜمل اًمثبقت.

 

ولبقون مسوحي آجتفود، من حقٌ الضقق والسعي، والسامح من ظدمه 

 الؼول فقفو وفق أيت:كػصل 
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 ـ الـصوص الرشظقي قطعقي الثبوت وقطعقي الدٓلي: 1

وهل اًمٜمّمقص اًمتل وردت سمٓمريؼ اًمتقاشمر اعمٗمٞمد ًمٚمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل: ًمٙمثرة 

رواهت٤م اًمذيـ حتٞمؾ اًمٕم٤مدة شمقاـم٠مهؿ أو شمقاوم٘مٝمؿ قمغم اًمٙمذب، وهل اًمث٤مسمت٦م  

 سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اعمتقاشمرة.

اًمدًٓم٦م سمٛمٕمٜمك أهن٤م ٓ حتتٛمؾ إٓ وضمًٝم٤م  وهل ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ىمٓمٕمٞم٦م

واطمًدا، وٓ يٛمٙمـ سمح٤مل أن يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م همػمه ُمـ وضمقه اعمٕم٤مين سمحس٥م ُم٤م 

ي٘متْمٞمف ًمس٤من اًمٕمرب، وشمتح٘مؼ هذه اًم٘مٓمٕمٞم٦م ذم ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمسٜم٦م 

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مصقل اإليامن وآقمت٘م٤مد وأصقل اًمٕمب٤مدات، واعم٘مدرات ُمـ 

 وأصقل اعمحرُم٤مت. اًمٙمٗم٤مرات واحلدود ، وومرايض اإلرث

وىمد سمح٨م إصقًمٞمقن هذه اعمرشمب٦م وٛمـ ذيمرهؿ ًمت٘مسٞمؿ إًمٗم٤مظ ُمـ 

طمٞم٨م اًمقوقح واخلٗم٤مء، ومجٕمٚمٝم٤م إطمٜم٤مف ذم اعمٗمن واعمحٙمؿ، وضمٕمٚمٝم٤م 

 اجلٛمٝمقر ذم اًمٜمص واعمبلم.

ودور اعمجتٝمد ومٞمٝم٤م ٓ يتٕمدى شمٗمسػمه٤م وومٝمٛمٝم٤م سمحس٥م ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف، 

ت ذم شمٕمٞملم اعمراد اإلهلل: ٕهن٤م وًمٞمس ًمف ُمـ ُمدظمؾ ذم اًمبح٨م قمـ اطمتامٓ

ووٕم٧م سمٓمبٞمٕمتٝم٤م ًمتدل قمغم ُمٕمٜمك ُمٕملم ٓ حتتٛمؾ همػمه، وٓ جيقز رصومٝم٤م قمٜمف، 

وي٘مّمدون  "ٓ اضمتٝم٤مد ذم ُمقرد اًمٜمص"وهذا اًمٜمقع هق اعم٘مّمقد سم٘مقهلؿ: 

سمذًمؽ: أن احلٙمؿ اًمنمقمل اًمذي شمْمٛمٜمتف هذه اًمٜمّمقص ىمد طُمدد سمدًٓم٦م 
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ف يمام دل قمٚمٞمف، وهذا اًم٘مسؿ هق رصحي٦م ىم٤مـمٕم٦م، ومٞمج٥م أن يٜمٗمذ ذم ُمقوٕم

 اعمٕمٜمل هبذه اًم٘م٤مقمدة.

واعمجَتٝمد ومٞمف يمُؾ طمٙمؿ ذقمل ًمٞمس ومٞمف دًمٞمؾ "ىم٤مل أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم: 

ىمٓمٕمل، إٟمام ٟمٕمٜمل سم٤معمجَتٝمد ومٞمف ُم٤م ٓ يٙمقن اعمخٓمئ ومٞمف آصماًم، يمقضمقب 

اًمّمٚمقات اخلٛمس واًمزيمقات، وُم٤م اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف إيٛم٦م ُمـ ضمٚمٞم٤مت اًمنمع ومٞمٝم٤م 

 .(0)"٠مصمؿ ومٞمٝم٤م اعمخ٤مًمػ، ومٚمٞمس ذًمؽ حماًل ًمالضمتٝم٤مدأدًم٦م ىمٓمٕمٞم٦م ي

وم٠مُم٤م اًم٘مٓمٕمل ٓ جم٤مل ًمٚمٜمٔمر ومٞمف سمٕمد " :-  -قول اإلموم الشوضبي

ووقح احلؼ ذم اًمٜمٗمل أو اإلصمب٤مت، وًمٞمس حماًل ًمالضمتٝم٤مد، وهق ىمسؿ 

 .(2)"اًمقاوح٤مت: ٕٟمف واوح احلٙمؿ طم٘مٞم٘م٦م، واخل٤مرج قمٜمف خمٓمئ ىمٓمٕمًٞم٤م

ََ : }ىم٤مل  مثول: ِي ٔا َواَّله ثُ
ْ
ًْ يَأ َ ًه ل َِاِت ُث ْصَط ٍُ ْ يَْرُمَٔن ال

ةً  اجَِْي َرِْلَ ٍَ ًْ َث ُْ و َداَء فَاْرِِلُ َٓ ْرَبَػةِ ُش
َ
 [.4]اًمٜمقر: {بِأ

 هذا الـص يدل ظذ حؽؿني قطعني:

 طمرُم٦م رُمل اعمحّمٜم٤مت سم٤مًمزٟم٤م. إول:

 اًمٕم٘مقسم٦م اعمرشمب٦م قمغم ُمـ يرُمل اعمحّمٜم٤مت اجلٚمد صمامٟملم ضمٚمدة. والثوين:

ىمٓمٕمٞم٤من ًمٙمقهنام صمبت٤م سم٤مًمٜمص اًم٘مرآين اًمث٤مسم٧م قمـ ـمريؼ وهذا احلٙمامن 

 اًمتقاشمر، ويمقن دٓهتام رصحي٦م سمدًٓمتٝم٤م قمغم اعمدًمقل.

                                                           
هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اًمسالم 515اعمستّمٗمك، أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد )اعمتقرم:  (0)

 (.345م، )ص0993 -هـ 0403: 0قمبد اًمِم٤مذم، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

 (.5/005اٟمٔمر اعمقاوم٘م٤مت: ) (8)
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ا : }ىم٤مل مثول آخر:   ٍَ ُٓ ٌِِْ وا ُُكه َواِشٍد  اِِن فَاْرِِلُ اجَِيُة َوالزه الزه
ةٍ   دل هذا الـص ظذ حؽؿني قطعقني: [، 8{ ]اًمٜمقر:ٌِائََة َرِْلَ

 .طمرُم٦م اًمزٟم٤م إول:

 ُم٤مي٦م اجلٚمد وهل – اإلطمّم٤من قمدم قمٜمد –اًمٕم٘مقسم٦م اعمرشمب٦م قمٚمٞمف  والثوين:

 سم٤مًمتقاشمر: اًمث٤مسم٧م اًم٘مرآين سم٤مًمٜمص صمبت٤م ًمٙمقهنام ىمٓمٕمٞم٤من: احلٙمامن وهذان ضمٚمدة،

 .ُمدًمقهلام قمغم رصحي٦م واوح٦م ىمٓمٕمٞم٦م دًٓمتٝمام ويمقن

 ـ الـصوص الرشظقي قطعقي الثبوت طـقي الدٓلي: 2

إًمٞمٜم٤م سمٓمريؼ اًمتقاشمر اعمٗمٞمد ًمٚمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل، وهل اًمٜمّمقص اًمتل وردت 

وًمٙمٜمٝم٤م فمٜمٞم٦م اًمدًٓم٦م: ًمٙمقهن٤م شمدل قمغم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك، ويٛمٙمـ محٚمٝم٤م قمغم أي 

ُمـ شمٚمؽ اعمٕم٤مين سمحس٥م ُم٤م يؽمضمح ُمـ اًمدٓٓت، وهذا اًمٜمقع ُمـ إطمٙم٤مم ىمد 

 يٙمقن ذم آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، أو ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة.

ع ًمٞمس ًمف دور ومٞمام يتٕمٚمؼ سمثبقهت٤م: ٕهن٤م يمام أؾمٚمٗمٜم٤م واعمجتٝمد ذم هذا اًمٜمق

 صمبت٧م سمٓمريؼ ي٘مٞمٜمل ٓ ي٘مبؾ اًمِمؽ وهق ـمريؼ اًمتقاشمر.

وًمٙمـ ًمٚمٛمجتٝمد دور وجم٤مل واؾمع ومٞمام يتٕمٚمؼ سمدًٓمتٝم٤م، يتٛمثؾ ذم 

آضمتٝم٤مد ذم آطمتامٓت اعمختٚمٗم٦م اًمتل هل ُمٔمٜم٦م أن شمٙمقن ُمراًدا إهلًٞم٤م سمحس٥م 

ٝم٤م ُمستخدًُم٤م مجٚم٦م يمبػمة ُمـ آقمتب٤مرات دًٓم٦م اًمٜمص قمٚمٞمٝم٤م، ويقازن سمٞمٜم

سمحس٥م ُم٤م شمرؿمد سمف ىمقاقمد شمٗمسػم اًمٜمّمقص اًمتل يرضمع سمٕمْمٝم٤م إمم ىمقاقمد 

اًمٚمٖم٦م، ويرضمع سمٕمْمٝم٤م أظمر إمم ُم٘م٤مصد اًمنمع وأصقًمف اًمٕم٤مُم٦م، طمتك يٜمتٝمل 
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إمم شمٕمٞملم أطمد شمٚمؽ آطمتامٓت قمغم أٟمف ُمراد إهلل سمحس٥م ُم٤م يٖمٚم٥م قمغم 

 . (0)اًمٔمـ

َه خاََلخََة َوا} :ىم٤مل مثول:   ِٓ جُْفِس
َ
ََ بِأ بهْط َطيهَلاُت َحََتَ ٍُ ْ ل

 [888{ ]اًمب٘مرة:كُُروءٍ 

وهذا احلٙمؿ صم٤مسم٧م سمٜمص  أمرت أيي ادطؾؼوت بولسبص ثالثي أصفر

اًم٘مرآن اًم٘مٓمٕمل اًمث٤مسم٧م سم٤مًمتقاشمر، وًمٙمـ دًٓم٦م أي٦م قمغم اعمراد ُمـ اًم٘مرء فمٜمٞم٦م 

اًم٘مرء، ٕن اًم٘مرء ذم اًمٚمٖم٦م حتتٛمؾ أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك وهلذا اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك 

 .  (2)اًمٕمرسمٞم٦م ُمِمؽمك ًمٗمٔمل قمغم احلٞمض واًمٓمٝمر

ًْ : }ىم٤مل  مثول: ٔا بُِرُءوِسُس [ أُمرت 6{]اعم٤ميدة:َواْمَسُص

أي٦م سمٛمسح اًمرأس، وهذا احلٙمؿ صم٤مسم٧م سمٜمص اًم٘مرآن اًم٘مٓمٕمل اًمث٤مسم٧م سم٤مًمتقاشمر، 

وهلذا وًمٙمـ دًٓم٦م أي٦م قمغم اًم٘مدر اعمجزئ فمٜمل، حيتٛمؾ أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك، 

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم حتديد اعم٘مدار اًمذي يس٘مط سمف اًمقاضم٥م.

                                                           
: 0ط ًمبٜم٤من، –ظمالوم٦م اإلٟمس٤من سملم اًمٕم٘مؾ واًمقطمل: د. قمبد اعمجٞمد اًمٜمج٤مر، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل  (0)

اًمٕمالىم٦م سملم طم٤ميمٛمٞم٦م اًمقطمل واضمتٝمـ٤مد اًمٕم٘مؾ: ًمٚمديمتقر قمبد اعمجٞمد (، 89.)صم0987 - هـ0417

ٞم٦م اًمسقؾمقة، سمح٨م ىمدم ًمٜمدوة اًمتنميع اإلؾمالُمل واًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مرصة، اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معم

ُمّم٤مدر اًمتنميع اإلؾمالُمل ومٞمام ٓ ٟمص ومٞمف: قمبد اًمقه٤مب ظمالف، (، 56م، )ص0997اعم٤مًمٞمزي٦م قم٤مم 

 يمؾ ذم ًمٚمتٓمبٞمؼ ص٤محل٦م اإلؾمالم وذيٕم٦م(، 9ص. )م0993 - هـ0404: 6ط اًمٙمقي٧م، –دار اًم٘مٚمؿ 

 (.003-008م، )0993: 8اًم٘م٤مهرة، ط-يقؾمػ اًم٘مرو٤موي، دار اًمّمحقة ًمٚمٜمنم. د وُمٙم٤من زُم٤من

سمػموت،  –شمٗمسػم اًمٜمّمقص ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: ًمٚمديمتقر حمٛمد أدي٥م اًمّم٤مًمح، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  (8)

 (.0/46م، )0993 -هـ 0403: 4ط
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 ـ الـصوص الرشظقي طـقي الثبوت قطعقي الدٓلي: 3

وهل اًمٜمّمقص اًمتل وردت إًمٞمٜم٤م قمـ ـمريؼ أظمب٤مر أطم٤مد، سمحٞم٨م ٓ 

ُمٙمـ اجلزم سمثبقت اًمٜمص إمم ُمّمدر اًمقطمل إٓ سمٕمد اًمتثب٧م وشمٓمبٞمؼ ُمٕم٤ميػم 

تػ سمف ُمـ ىمرايـ شم١ميد صمبقشمف أو رومْمف، اًم٘مبقل قمغم يمؾ ظمؼم سمٕمٞمٜمف وُم٤م اطم

 وذًمؽ ُمتح٘مؼ ذم أطم٤مدي٨م أطم٤مد.

وهل ىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م سم٤مقمتب٤مر أهن٤م ٓ شمدل إٓ قمغم ُمٕمٜمك واطمد وم٘مط: ٕهن٤م 

 ووٕم٧م سمٓمبٞمٕمتٝم٤م. ًمتدل قمغم ُمٕمٜمك ُمٕملم ٓ حتتٛمؾ همػمه.

ودور اعمجتٝمد ذم هذا اًمٜمقع هق اًمتح٘مؼ ُمـ ٟمسب٦م اًمٜمص اًمذي صمب٧م سمف 

سمٓمرق اًمٜم٘مد اعمٕمرووم٦م ذم قمٚمؿ احلدي٨م، وإذا  ل احلٙمؿ إمم اًمرؾمق

اقمتؼم ُمْمٛمقن  طمّمؾ اًمتح٘مؼ ُمـ صح٦م ٟمسبتف إمم اًمرؾمقل 

 اًمٜمص ُمـ إطمٙم٤مم ُمراًدا إهلًٞم٤م، وإن مل يثب٧م ومٝمق همػم ُمراد ًمٚمِم٤مرع.

وسم٤مًمٜمسب٦م ًمدًٓمتٝم٤م ومٚمٞمس ًمٚمٛمجتٝمد أي دور ؾمقى شمٗمٝمؿ اعمراد وومؼ ُم٤م 

 دل قمٚمٞمف.دًم٧م قمٚمٞمف صٞمٖمتف اًم٘مٓمٕمٞم٦م وشمٓمبٞم٘مف طمس٥م ُم٤م 

لقس فقام دون مخس ذود من اإلبل : )ىمقل اًمٜمبل مثول: 

شمْمٛمـ هذا اًمٜمص طمٙماًم صمب٧م سمٓمريؼ فمٜمل، وهق يمقٟمف ظمؼم آطم٤مد،  (0)(صدقي

وًمٙمـ دًٓمتف ىمٓمٕمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف ًمٗمًٔم٤م ظم٤مًص٤م، واخل٤مص يتٜم٤مول اعمخّمقص 

 ىمٓمًٕم٤م، ومٞمٙمقن اًمتح٘مؼ ذم صمبقشمف، أُم٤م دًٓمتف ومٚمٞمس٧م حماًل ًمالضمتٝم٤مد: وهلذا اشمٗمؼ 

                                                           
 ( .0415أظمرضمف اًمبخ٤مري، يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب: ًمٞمس ومٞمام دون مخس ذود صدىم٦م، رىمؿ ) (0)
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 . (0)اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن ٟمّم٤مب زيم٤مة اإلسمؾ مخس٦م

 ـقي الثبوت طـقي الدٓلي:ـ الـصوص الرشظقي ط 4

وهل إطمٙم٤مم اًمتل صمبت٧م ُمـ ـمريؼ أطم٤مد، ومل شمدل قمغم اعمراد سمٓمريؼ 

ىم٤مـمع، وإٟمام حتتٛمؾ أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك سمحس٥م ووٕمٝم٤م اًمٚمٖمقي واًمبٞم٤مين 

 .٤مً ًمٜمقع ُمتح٘مؼ ذم أطم٤مدي٨م أطم٤مد أيْمواًمتنميٕمل، وهذا ا

ودور اعمجتٝمد ذم هذا اًمٜمقع أوؾمع وأصٕم٥م ُمـ إٟمقاع اًمس٤مسم٘م٦م: ٕٟمف 

 ظذ مرحؾتني:يتٓمٚم٥م ُمٜمف ضمٝمديـ 

وومؼ ُمٜمٝم٩م  : اًمتثب٧م ُمـ صح٦م ٟمسب٦م اًمٜمص إمم اًمٜمبل إوىل 

 قمٚمؿ احلدي٨م ورضم٤مًمف.

اعمقازٟم٦م سملم اعمٕم٤مين اعمحتٛمٚم٦م ًمٚمٜمص، وشمرضمٞمح ُم٤م يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ  والثوكقي:

ؾمس واعمٕم٤ميػم اًمتل اقمتٛمده٤م اًمِم٤مرع ذم اإلسم٤مٟم٦م قمـ أٟمف ُمراد ًمٚمِم٤مرع وومؼ إ

 ُمراده.

ٓ صالة دن مل يؼرأ : )ويٛمثؾ هلذا اًم٘مسؿ: سم٘مقل اًمٜمبل 

، ومٝمذا احلدي٨م أصمب٧م طمٙمؿ ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم اًمّمالة، وهق (2)(بػوحتي الؽتوب

فمٜمل اًمثبقت ًمٙمقٟمف ظمؼم آطم٤مد، وهق سمٜمٗمس اًمقىم٧م فمٜمل اًمدًٓم٦م: ٕٟمف حيتٛمؾ 

                                                           
هـ(، حت٘مٞمؼ: وم١ماد قمبد اعمٜمٕمؿ 309: اإلمج٤مع، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر اًمٜمٞمس٤مسمقري )اعمتقرم  (0)

 (.58-50م )ص8114هـ/ 0485: 0أمحد، اًمٜم٤مذ : دار اعمسٚمؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ط

أظمرضمف اًمبخ٤مري، يمت٤مب إذان، سم٤مب وضمقب اًم٘مراءة ًمإلُم٤مم واعم٠مُمقم ذم اًمّمٚمقات يمٚمٝم٤م، رىمؿ  (8)

(657.) 
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ومٞمحتٛمؾ ٟمٗمل اًمّمح٦م، يمام حيتٛمؾ ٟمٗمل اًمٙمامل، وًمذًمؽ يم٤من  أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك،

حماًل ٓضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝم٤مء، طمٞم٨م ذه٥م احلٜمٗمٞم٦م إمم أن اعمراد ٟمٗمل اًمٙمامل، وسمٜم٤مء قمٚمٞمف 

ىم٤مًمقا سمّمح٦م صالة ُمـ شمرك ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم اًمّمالة، وذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أن 

حت٦م ُمـ اعمراد ٟمٗمل اًمّمح٦م، وىم٤مًمقا سمبٓمالن اًمّمالة ذم طم٤مًم٦م شمرك ىمراءة اًمٗم٤م

 .(0)اعمّمكم

 ثانياا: االجتهاد يف تعيني مقاصد النص وعلله:

ىمد يٙمقن اًمٜمص اًمنمقمل حمٙماًم أو ُمٗمنًا ذم اًمدًٓم٦م قمغم ُمٕمٜم٤مه، وسمٞم٤مٟمف 

ًمٚمحٙمؿ سمّمقرة ٓ شمٗمتح ًمالضمتٝم٤مد أي جم٤مل إلقم٤مدة اًمٜمٔمر، ٕن ذم هذا شمٕمد 

اًمتٕمرف قمغم وحتريٗم٤ًم ًمٚمٛمراد اإلهلل، وًمٙمـ يب٘مك ًمٚمٜمٔمر آضمتٝم٤مدي جم٤مل ذم 

قمٚمؾ هذا احلٙمؿ وُم٘م٤مصده، وطمٙمٛمف وهم٤مي٤مشمف، وذًمؽ ٕضمؾ إضمراء قمٛمٚمٞم٦م 

اًم٘مٞم٤مس ًمٚمتٕمرف قمغم اًم٘مْم٤مي٤م همػم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م اعمِمؽميم٦م ُمع اعمٜمّمقص 

 قمٚمٞمف ذم اًمٕمٚم٦م.

                                                           
سمدايع اًمّمٜم٤ميع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمايع، قمالء اًمديـ، أسمق سمٙمر ُمسٕمقد سمـ أمحد اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗمل، دار  (0)

(، اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م ٕيب قمٛمر يقؾمػ سمـ 0/061م، )0986-0416: 8اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

اًمري٤مض، -قمبداهلل سمـ قمبد اًمؼم حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٛمد أطمٞمد وًمد ُم٤مديؽ اعمقريت٤مين، ُمٙمتب٦م اًمري٤مض احلديث٦م

(، واًمبٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، 0/818م، )0981-ه0411: 8اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م، ط

هـ(، حت٘مٞمؼ: ىم٤مؾمؿ 558أسمق احلسلم حيٞمك سمـ أيب اخلػم سمـ ؾم٤ممل اًمٕمٛمراين اًمٞمٛمٜمل اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: 

ذم وم٘مف  (، واًمٙم٤مذم8/080م )8111 -هـ0480: 0ط ضمدة –حمٛمد اًمٜمقري، اًمٜم٤مذ: دار اعمٜمٝم٤مج 

 -هـ  0404:، 0هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط681اإلُم٤مم أمحد، ٓسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد )اعمتقرم: 

 (.0/846م ، )0994
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وآضمتٝم٤مد ذم ُمٕمروم٦م ُم٘م٤مصد ًمٚمٙمِمػ قمـ ُمّم٤مًمح احلٙمؿ اعمٓمٚمقسم٦م 

ذم اًمت٘مٕمٞمد اعم٘م٤مصدي  واعمٗم٤مؾمد اًمتل شمٜمدومع سمف طمتك يتؿ اًمبٜم٤مء قمغم هذه إؾمس

 واًمتٜمزيؾ اًمقاىمٕمل.

وٟمٙمت٦م اعمس٠مًم٦م أن اًمٜمٔمر إمم اًمٜمص اًمنمقمل وإمم اخلٓم٤مب اإلهلل ًمف 

 ُم٘م٤مُم٤من:

: ُم٘مّمد اخلٓم٤مب، وهق اعمٕمٜمك اًمدٓزم اعم٘مّمقد ُمـ اًمٜمص، ادؼوم إول

ويدرك قمغم أؾم٤مس ىم٤مٟمقن اًمٚمٖم٦م، وُمٕمٝمقد أؾمٚمقب اًمِم٤مرع ذم سمٞم٤من ُمراده، 

ٙماًم ٓ ي٘مبؾ آضمتٝم٤مد ذم اًمٙمِمػ قمـ ُمٕمٜم٤مه ٕٟمف وهذا ىمد يٙمقن ُمٗمنًا حم

 واوح سمٜمٗمسف.

ُم٘مّمد احلٙمؿ اعمٜمبثؼ قمـ ُمدًمقل اخلٓم٤مب، وهق ُم٤م يٕمؼم قمٜمف  ادؼوم الثوين:

 سمٛم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، واعمٕم٤مين واًمٖم٤مي٤مت اًمتل يستٝمدومٝم٤م اًمٜمص ُمـ ذع احلٙمؿ.

وًمذا ومٙمؾ طمٙمؿ ذقمل يتْمٛمـ ُم٘مّمًدا ضمزيًٞم٤م، يمام يٕمؼم قمـ ضمزء ُمـ 

 يمكم.ُم٘مّمد 

 

 ثالجاا: االجتهاد يف حتقيق املناط:

 ادـوط دم اصطالح ظؾامء إصول:

يٓمٚمؼ قمغم اًمٕمٚم٦م أو اعمٕمٜمك واًمقصػ اًمذي قمٚمؼ سمف احلٙمؿ، وفمٝمر شم٠مصمػمه ذم 

 اًمقضمقد واًمٕمدم.

 واعمٜم٤مط: هق اًمٕمٚم٦م. ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: وشمٕمبػمهؿ "ىم٤مل اًمزريمٌم: 
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ٕن احلٙمؿ عم٤م قمٚمؼ هب٤م يم٤من يم٤مًمٌمء سم٤معمٜم٤مط قمـ اًمٕمٚم٦م ُمـ سم٤مب اعمج٤مز اًمٚمٖمقي: 

اعمحسقس اًمذي شمٕمٚمؼ سمٖمػمه، ومٝمق جم٤مز ُمـ سم٤مب شمِمبٞمف اعمٕم٘مقل سم٤معمحسقس، 

 .(0)"وص٤مر ذًمؽ ذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء سمحٞم٨م ٓ يٗمٝمؿ قمٜمد اإلـمالق همػمه

 وحتؼقق ادـوط يطؾق ظذ أمرين:

 ادعـى إول:

وضمقد اًمٕمٚم٦م ذم آطم٤مد أُم٤م حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط: ومٝمق اًمٜمٔمر ذم ُمٕمروم٦م "ىم٤مل أُمدي: 

اًمّمقر سمٕمد ُمٕمرومتٝم٤م ذم ٟمٗمسٝم٤م  وؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م سمٜمص أو إمج٤مع أو 

 .(2)"اؾمتٜمب٤مط

ا َرَزاًء }: ىم٤مل : ُمث٤مًمف ٍَ ُٓ يِْدَح
َ
ارِكَُة فَاْرَطُػٔا أ ارُِق َوالسه َوالسه

 ًٌ ُ َغزِيٌز َشِهي ِ َواَّلله ََ اَّلله ٌِ ا َنَسَبا ََُسااًل  ٍَ ِ ع: [، ومٕمٚم٦م اًم٘مٓم38]اعم٤ميدة:{ب

هل اًمنىم٦م يمام ٟمّم٧م قمٚمٞمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م، وجيري حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط ذم اًمٜمب٤مش هؾ 

شمتح٘مؼ ومٞمف اًمٕمٚم٦م ًمٞمتؿ شمٕمٛمٞمؿ طمٙمؿ اًم٘مٓمع أم أهن٤م همػم ُمقضمقدة ومٞمتؿ اؾمتبٕم٤مده 

 ُمـ طمٙمؿ اًم٘مٓمع؟.

 ادعـى الثوين: 

 أن شمٙمقن اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م ذم إصؾ جمٛمًٕم٤م قمٚمٞمٝم٤م وجيتٝمد قمغم حت٘مٞم٘مٝم٤م ذم 

 .(3)اًمٗمرع

                                                           
 (.7/388اًمبحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف ًمٚمزريمٌم ) (0)

 (.3/318اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ًممُمدي ) (8)

 (.318أمحد سمـ طمٜمبؾ )ص اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم(، 8/045روو٦م اًمٜم٤مفمر ) (3)
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أن يٙمقن هٜم٤مك ىم٤مقمدة ذقمٞم٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، أو ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م، وهل أو 

 .(0)إصؾ، ومٞمتبلم اعمجتٝمد وضمقده٤م ذم اًمٗمرع

 وآضمتٝم٤مد سمتح٘مٞمؼ اعمٜم٤مط ذم ٟمٓم٤مق اًمٜمص اًم٘مٓمٕمل اعمٗمن يِمٛمؾ اعمٕمٜمٞملم:

وم٤معمجتٝمد قمغم اعمٕمٜمك إول يبذل وؾمٕمف ذم اًمتح٘مؼ ُمـ اًمٕمٚم٦م ذم اًمٗمرع سمٕمد 

 تٕمٛمٞمؿ احلٙمؿ.حت٘م٘مٝم٤م ذم اًمٜمص اعمٗمن ًم

ويبذل وؾمٕمف وومؼ اعمٕمٜمك اًمث٤مين ًمٚمتح٘مؼ ُمـ أطم٤مد اًمّمقر ًمتٕمٞملم اعمراد 

 اعمِمٛمقل سم٤محلٙمؿ اًمٕم٤مم أو اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م.

 ويمؾ هذا اضمتٝم٤مد، وإن يم٤من ذم ٟمٓم٤مق اًمٜمص اًم٘مٓمٕمل اًمثبقت واًمدًٓم٦م.

: ٟم٘مقل: جي٥م ذم مح٤مر اًمقطمش سم٘مرة ًم٘مقًمف "ي٘مقل اًمٖمزازم: 

ا } ٌَ ٌِدُْو  ًِ فََزَزاٌء  ََ انلهَػ ٌِ [ ومٜم٘مقل: اعمثؾ واضم٥م، واًمب٘مرة 95]اعم٤ميدة:{َرَجَو 

، وهل اعمثٚمٞم٦م اًمتل هل ُمٜم٤مط وإول معؾوم بولـصُمثؾ وم٢مذا هل اًمقاضم٥م، 

 .فؿعؾوم بـوع من ادؼويسي، وآجتفوداحلٙمؿ، أُم٤م حت٘مؼ اعمثٚمٞم٦م ذم اًمب٘مرة 

، أُم٤م ويمذًمؽ ُمـ أشمٚمػ ومرؾًم٤م ومٕمٚمٞمف وامٟمف، واًمْمامن هق اعمثؾ ذم اًم٘مٞمٛم٦م

يمقن ُم٤مي٦م درهؿ ُِمثاًل ذم اًم٘مٞمٛم٦م وم٢مٟمام يٕمرف سم٤مٓضمتٝم٤مد، وُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ 

، وهو معؾوم بولـصآضمتٝم٤مد ذم اًم٘مبٚم٦م، .. سمؾ اًمقاضم٥م اؾمت٘مب٤مل ضمٝم٦م اًم٘مبٚم٦م، 

، وإُم٤مرات اعمقضمب٦م ًمٚمٔمـ قمٜمد يعؾم بوٓجتفودأُم٤م أن هذه ضمٝم٦م اًم٘مبٚم٦م وم٢مٟمف 

ُمٜم٤مط احلٙمؿ: ٕن اعمٜم٤مط ُمٕمٚمقم شمٕمذر اًمٞم٘ملم .. ومٚمٜمٕمؼم قمـ هذا اجلٜمس سمتح٘مٞمؼ 

                                                           
 (.3/833ذح خمتٍم  اًمروو٦م ) (0)
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سمٜمص أو إمج٤مع ٓ طم٤مضم٦م إمم اؾمتٜمب٤مـمف، ًمٙمـ شمٕمذرت ُمٕمرومتف سم٤مًمٞم٘ملم وم٤مؾمتدل 

 .(0)"قمٚمٞمف سم٠مُم٤مرات فمٜمٞم٦م..

 

 رابعاا: االجتهاد يف تنزيل النص على الوقائع العينية:

ورود اًمٜمص ىمٓمٕمٞم٤ًم ذم اًمثبقت واًمدًٓم٦م قمغم ىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ٓ يٛمٜمع ُمـ 

قمغم اًمقىم٤ميع اًمٕمٞمٜمٞم٦م واًمتح٘مؼ ُمـ صالطمٞم٦م اعمحؾ ُمـ آضمتٝم٤مد ذم شمٜمزيٚمٝم٤م 

 طمٞم٨م اًم٘مدرة وآؾمتٓم٤مقم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سمٛم٘مت٣م احلٙمؿ.

وقمٛمٚمٞم٦م شمٜمزيؾ احلٙمؿ قمغم اًمقىم٤ميع اعمٕمٞمٜم٦م وإؿمخ٤مص يمٚمف اضمتٝم٤مد، وًمف 

 صقر:

ُمـ طمٞم٨م ُمراقم٤مة اًم٘مدرة  ـ التحؼق من صالحقي ادحل لؾتـزيل 1

قًمف ًمتٛمٙمٞمٜمف ُمـ آُمتث٤مل وآؾمتٓم٤مقم٦م ًمٚمٛمٙمٚمػ وُمدى ُمالءُم٦م اًمٔمروف ُمـ طم

 واًمسالُم٦م ُمـ اعمقاٟمع اعمٕمتؼمة.

ذم احل٤مل قمٜمد اًمتٜمزيؾ ُمـ ضمٚم٥م  ـ التلكد من حتؼق ادؼوصد الرشظقي 2

 اعمّم٤مًمح ودرء اعمٗم٤مؾمد، واعمقازٟم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م قمٜمد اًمتٕم٤مرض أو اًمتزاطمؿ ًمت٘مديؿ ُم٤م 

 يستحؼ وومؼ أصقل اًمؽمضمٞمح.

ٜم٤مىمْم٦م عم٘مّمقد اًمِم٤مرع ذم صم٤مين وقمدم سمروز آصم٤مر ُم ـ التحؼق من ادآٓت 3

 احل٤مل، واؾمتٛمرار سم٘م٤مء اعم٘م٤مصد طمس٥م ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف قمٜمد اًمتٜمزيؾ.

                                                           
 (.880اٟمٔمر: اعمستّمٗمك ًمٚمٖمزازم )ص (0)
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سمٜم٤مء قمغم آقمتب٤مر اًمس٤مسم٘م٦م، وذًمؽ قمـ  ـ إصدار احلؽم الـفوئي دم الـوزلي 4

 ـمريؼ اعمس٤مًمؽ اًمت٤مًمٞم٦م:

  أ ـ التـزيل دم احلول )التعجقل(:

صالطمٞم٦م اعمحؾ وذًمؽ ذم طم٤مل اؾمتٙمامل ذوط اًمتٜمزيؾ واًمت٠ميمد ُمـ 

ُّ : }ًمالُمتث٤مل. يم٘مقًمف  ٍْ َر فَيَْيُط ْٓ ًُ الشه ٌُِِْس َِٓد  َْ َش ٍَ  {َذ

 [.085]اًمب٘مرة:

َِ اْسَجَطاَع إَِِلِّْ : }وىمقًمف  ٌَ ِ لََعَ انلهاِس ِشذُّ اْْلَيِْت  َوَّلِله
[، وم٤محل٩م واضم٥م سم٤مًمٜمص قمغم اعمستٓمٞمع، واًمتح٘مؼ 97{ ]آل قمٛمران:َسبِيال

 اضمتٝم٤مد.ُمـ آؾمتٓم٤مقم٦م وشمٙمٞمٞمٗمٝم٤م 

  ب ـ التلجقل:

وذًمؽ ذم طم٤مل اظمتالل ذوط اًمتٜمزيؾ وقمدم متٙمـ اعمٙمٚمػ ُمـ آُمتث٤مل 

ذم احل٤مل وومؼ فمروف ذقمٞم٦م ُمٕمتؼمة ُم١مىمت٦م وقمقارض ـم٤مري٦م، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

َخرَ }
ُ
يهاٍم أ

َ
َْ أ ٌِ ةٌ  ْو لََعَ َسَفٍر فَػِده

َ
َْ ََكَن َمِريًضا أ ٌَ  [.085{ ]اًمب٘مرة:َو

  ج ـ التبديل:

ذم طم٤مل شمٕمذر اًم٘مٞم٤مم سم٤مٕصؾ ًمٕمدم أو رضر، ٟمحق: اًمتٓمٝمر سم٤مًمتٞمٛمؿ وذًمؽ 

ًْ : }ـ اؾمتٕمامل اعم٤مء، ىم٤مل سمدًٓ قم اءً  ََتُِدوا فَيَ ٔا ٌَ ٍُ ٍه  َضػِيًدا َذَجَي
{. وُمٕمروم٦م اؾمتح٘م٤مق احل٤مًم٦م اعمٕمٞمٜم٦م ًمٚمؽمظمص سم٤مؾمتٕمامل اًمؽماب سمدًٓ قمـ َطّيًِبا

 اعم٤مء اضمتٝم٤مد، وشم٘مدير ُمـ اعمجتٝمد أو اعمٙمٚمػ ٟمٗمسف.
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 :د ـ آشتثـوء

آؾمتثٜم٤مء يٙمقن ذم إطمقال اًمٓم٤مري٦م اخل٤مص٦م اًمتل شم٘متيض أن يٙمقن هل٤م 

طمٙمؿ خم٤مًمػ ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم ًمتح٘مٞمؼ اًمٕمدل واعمّمٚمح٦م، وُمراقم٤مة ًمٚمٔمروف 

 اخل٤مص٦م.

 ومن إمثؾي ظذ ذلك:

أيب سمردة اًمسـ اًمقاضم٥م ًمألوحٞم٦م ُمراقم٤مة  اؾمتثٜم٤مء اًمٜمبل 

وشم٘مديرًا خلٓمئف ذم اًمتبٙمػم سم٤مًمتْمحٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ىمبؾ وىمتٝم٤م، طمتك ٓ يٙمٚمٗمف ومقق 

 ـم٤مىمتف سمام يِمؼ قمٚمٞمف.

يقم  ، ىم٤مل: ظمٓمبٜم٤م اًمٜمبل ومٕمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب 

من صذ صالتـو، وكسك كسؽـو، فؼد أصوب إوحك سمٕمد اًمّمالة، وم٘م٤مل: )

(، وم٘م٤مل أسمق صالة، فنكه قبل الصالة وٓ كسك لهالـسك، ومن كسك قبل ال

سمردة سمـ ٟمٞم٤مر ظم٤مل اًمؼماء: ي٤م رؾمقل اهلل، وم٢مين ٟمسٙم٧م ؿم٤ميت ىمبؾ اًمّمالة، 

وقمروم٧م أن اًمٞمقم يقم أيمؾ وذب، وأطمبب٧م أن شمٙمقن ؿم٤ميت أول ُم٤م يذسمح ذم 

( صوتك صوة حلمسمٞمتل، ومذسمح٧م ؿم٤ميت وشمٖمدي٧م ىمبؾ أن آيت اًمّمالة، ىم٤مل: )

وم٢من قمٜمدٟم٤م قمٜم٤مىم٤م ًمٜم٤م ضمذقم٦م هل أطم٥م إزم ُمـ ؿم٤مشملم، ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، 

 .(0)(كعم ولن جتزي ظن أحد بعدكأومتجزي قمٜمل؟ ىم٤مل: )

 واؾمتثٜم٤مء ؾم٤ممل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م ُمـ اًمرو٤مقم٦م اعمحرُم٦م اًمتل شمٙمقن ذم 

                                                           
 (.0960(، وُمسٚمؿ )955أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (0)
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احلقًملم ُمراقم٤مة ًمتٕمٚمؼ أم طمذيٗم٦م سمس٤ممل واقمتب٤مره٤م ًمف يمقًمده٤م اًمذي ٓ شمستٖمٜمل 

 قمٜمف.

، ىم٤مًم٧م: ضم٤مءت ؾمٝمٚم٦م سمٜم٧م ؾمٝمٞمؾ إمم اًمٜمبل  ومٕمـ قم٤ميِم٦م

 وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، إين أرى ذم وضمف أيب طمذيٗم٦م ُمـ دظمقل ،

(، ىم٤مًم٧م: ويمٞمػ أرضعقه: )ؾم٤ممل وهق طمٚمٞمٗمف، وم٘م٤مل اًمٜمبل 

قد ظؾؿً وىم٤مل: ) أروٕمف؟ وهق رضمؾ يمبػم، ومتبسؿ رؾمقل اهلل 

 .(0)أكه رجل كبر(

  هـ ـ وقف التـػقذ ممقتًو:

وذًمؽ قمٜمد وضمقد اًمرضورة اًمتل متٜمع شمٜمزيؾ احلٙمؿ، أو ختٚمػ حمؾ 

طمد اًمنىم٦م قم٤مم اعمج٤مقم٦م ًمرضورة احل٤مضم٦م  احلٙمؿ، ُمثؾ: إي٘م٤مف قمٛمر 

إلىم٤مُم٦م اًمٜمٗمس ُمـ اًمرضوري٤مت، ويمذًمؽ اُمتٜم٤مقمف قمـ شمٜمٗمٞمذ ذات احلٙمؿ قمغم 

همٚمامن حل٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م طمٞمٜمام هىمقا ٟم٤مىم٦م ًمرضمؾ ُمـ ُمزيٜم٦م سمسب٥م رضورة 

تل أجل٠مهتؿ سمسب٥م طمرُم٤من ؾمٞمدهؿ هلؿ، وُمع ذًمؽ و٤مقمػ اًمٖمرم قمغم اجلقع اًم

 اًمسٞمد شمٕمقيْم٤م ًمٚمرضر، وردقم٤ًم عمٜمع طم٘مقق اًمٖمٚمامن ُمـ اًمٙمٗم٤مي٦م اعم٤مدي٦م.

وُمٜمف إي٘م٤مف قمٛمر ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ، ًمتخٚمػ ُمٜم٤مط شمٜمزيؾ احلٙمؿ وقمدم 

 احل٤مضم٦م ًمتٗمٕمٞمٚمف ذم وىمتف.

 

                                                           
 (.0453أظمرضمف ُمسٚمؿ ) (0)
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  و ـ اإلشؼوط:

اًمٕمجز، واًمتح٘مؼ ُمـ اًمٕمجز ُمـ إؾم٘م٤مط احلٙمؿ قمـ اعمٙمٚمػ ي٠ميت قمٜمد 

 قمدُمف اضمتٝم٤مد، إذ اًمتٙمٚمٞمػ ُمٜمقط سم٤مًم٘مدرة وم٢مذا اٟمٕمدُم٧م اًم٘مدرة ؾم٘مط احلٙمؿ.

يمٗم٤مرة اجلامع ذم هن٤مر رُمْم٤من قمـ اعمج٤مُمع  ُمثؾ إؾم٘م٤مط اًمٜمبل 

أهٚمف اًمذي ضم٤مءه يٓمٚم٥م اعمخرج اًمنمقمل ُمـ ومٕمٚمتف، وذًمؽ ًمٕمجزه قمـ اًم٘مٞم٤مم 

 سمٛم٘مت٣م اًمٙمٗم٤مرة وقمنه قمـ دومع ىمٞمٛمتٝم٤م.

، ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ ضمٚمقس قمٜمد اًمٜمبل ومٕمـ أيب هريرة 

( :مولك؟، إذ ضم٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل هٚمٙم٧م. ىم٤مل )

هل جتد : )ىم٤مل: وىمٕم٧م قمغم اُمرأيت وأٟم٤م ص٤ميؿ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

(، ىم٤مل: ففل تستطقع أن تصوم صفرين متتوبعني( ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: )رقبي تعتؼفو؟

(. ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: ومٛمٙم٨م اًمٜمبل  مسؽقـوففل جتد إضعوم شتنيٓ، وم٘م٤مل: )

 ومبٞمٜم٤م ٟمحـ قمغم ذًمؽ أيت اًمٜمبل ،  سمٕمرق ومٞمٝم٤م متر- 

 )خذهو، فتصدق به(؟( وم٘م٤مل: أٟم٤م، ىم٤مل: أين السوئلىم٤مل: ) -واًمٕمرق اعمٙمتؾ 

يريد  -وم٘م٤مل اًمرضمؾ: أقمغم أوم٘مر ُمٜمل ي٤م رؾمقل اهلل؟ ومق اهلل ُم٤م سملم ٓسمتٞمٝم٤م 

طمتك  ل، ومْمحؽ اًمٜمبل أهؾ سمٞم٧م أوم٘مر ُمـ أهؾ سمٞمت -احلرشملم 

 .(0)(أضعؿه أهؾكسمدت أٟمٞم٤مسمف، صمؿ ىم٤مل: )

 

                                                           
 (.0000(، وُمسٚمؿ )0936أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (0)
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مثول تطبقؼي دجوٓت آجتفود دم كطوق الـص قطعي الثبوت وقطعي 

 الدٓلي:

َم الّرَِبا: }ىم٤مل اهلل  ُ اْْلَيَْع وََشره َشوه اَّلله
َ
 [.875{ ]اًمب٘مرة:َوأ

اًمبٞمع، دًم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م سمٛمٜمٓمقىمٝم٤م اًمٍميح قمغم طمٙمٛملم مه٤م: طمؾ 

 وطمرُم٦م اًمرسم٤م.

وهذا اًمٗمٝمؿ اًمٔم٤مهر ُمـ رصيح اًمٕمب٤مرة ٓ حيت٤مج إمم شم٠مويؾ خيرج اًمٜمص 

 قمـ ُمراده، ومٝمق واوح، واخلروج قمـ هذا اعمٕمٜمك حتريػ.

 وبؼي لؾعؼل آجتفودي جموٓت:

سمٞم٤من اًمّمقر اجلزيٞم٦م واعمستجدة اًمتل شمدظمؾ حت٧م ُمسٛمك اًمرسم٤م يمبٞمع  أوًٓ:

سمٜمققمٞمف اًمبسٞمط، واعمٜمٔمؿ، وهمػمه٤م، وُم٤م يدظمؾ ُمٜمٝم٤م حت٧م  اًمٕمٞمٜم٦م، واًمتقرق

ُمسٛمك اًمرسم٤م وُم٤م ًمٞمس يمذًمؽ، ويمؾ هذا اضمتٝم٤مد، وًمذا اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم 

شمٙمٞمٞمػ هذه اعمٕم٤مُمالت وهمػمه٤م ذم اٟمدراضمٝم٤م حت٧م اًمرسم٤م، وهق ُم٤م يسٛمك 

 سمتح٘مٞمؼ اعمٜم٤مط.

 وم٤مجلٛمٞمع ُمتٗم٘مقن قمغم طمرُم٦م اًمرسم٤م، وًمٙمٜمٝمؿ جيتٝمدون ذم شمقصٞمػ اًمّمقر 

زيٞم٦م وخيتٚمٗمقن ذم ذًمؽ، وقمٚمٞمف ومٛمـ رأى أن صقرة ُمٕمٞمٜم٦م ًمٞمس٧م ُمـ اًمرسم٤م اجل

وأومتك سمجقازه٤م ومال يٕمد ممـ شمٕمدوا طمدود اًمنمع، وٓ ُمـ اًمذيـ يبحقن اًمرسم٤م، 

ٕٟمف ٓ ي٘مقل سمحؾ اًمرسم٤م سمؾ ىم٤مل إن هذه اًمّمقرة اعمٕمٞمٜم٦م ًمٞمس٧م ُمـ اًمرسم٤م ومب٘مٞم٧م 

 قمغم أصؾ اإلسم٤مطم٦م.
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 ومن ذلك توصقف الودائع ادرصفقي:

 ظمتٚمػ اعمٕم٤مرصون ذم شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ اقمتؼمه٤م ىمروو٤ًم وم٠مومتك سمحرُم٦م ا

 ومقايده٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ رأى أهن٤م وديٕم٦م ُمستثٛمرة، وم٠مومتك سمجقاز أظمذ ومقايده٤م.

 ثوكقًو: آجتفود دم التعرف ظذ ظؾي احلؽم ومؼوصده.

ومٛمثاًل ذم احلدي٨م اًمذي يٗمن سمٕمض أطمٙم٤مم أي٦م وي١ميد ُمٕمٜم٤مه٤م: قمـ 

الذهى بولذهى، : )قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

والػضي بولػضي، والز بولز، والشعر بولشعر، والتؿر بولتؿر، وادؾح بودؾح، 

 مثال بؿثل، شواء بسواء، يدا بقد، فنذا اختؾػً هذه إصـوف، فبقعوا كقف

 .(0)(صئتم، إذا كون يدا بقد

ُمع اشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم طمرُم٦م اًمرسم٤م إٓ أهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم احلدي٨م اًمس٤مسمؼ هؾ 

هق ُمٕمٚمؾ، ومٞمِمٛمؾ صقرًا أظمرى ذم احلٙمؿ، أم هق همػم ُمٕمٚمؾ وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق 

ىم٤مرص ذم إصٜم٤مف اًمست٦م، ومذه٥م اجلٛمٝمقر إمم شمٕمٚمٞمٚمف، وذه٥م اًمٔم٤مهري٦م إمم 

 قمدم اًمتٕمٚمٞمؾ.

ذم اًمٕمٚم٦م قمغم ُمذاه٥م، ويمؾ هذه آقمتب٤مرات  صمؿ اظمتٚمػ اجلٛمٝمقر

 اضمتٝم٤مد، وهل ذم ٟمٓم٤مق اًمٜمص.

 ثولثًو: آجتفود دم تـزيل الـص واحلؽم ظذ الواقعي ادعقـي:

 ومٗمل احلٙمؿ اًمس٤مسمؼ وهق طمرُم٦م اًمرسم٤م، إذا ؾم٠مل ومالن ُمـ اًمٜم٤مس قمـ إىمداُمف 

                                                           
 (.0587(، وُمسٚمؿ )0587أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (0)
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ـ إلضمراء ُمٕم٤مُمٚم٦م رسمقي٦م رصحي٦م، يم٤مٓىمؽماض ُمـ اًمبٜمؽ سمٗمقايد، وم٢من احلٙمؿ ُم

 طمٞم٨م اعمبدأ اًمتحريؿ ًمٍماطم٦م اًمٜمص ذم ذًمؽ.

سم٘مل اًمٜمٔمر ذم اًمقاىمٕم٦م اعمٕمٞمٜم٦م اعمذيمقر وُمالسمس٤مهت٤م، ومٞمس٠مل هذا اًمِمخص 

قمـ ؾمب٥م إىمداُمف قمغم آىمؽماض سم٤مًمرسم٤م، وم٢من ىم٤مل: إن اًمرضورة هل اًمتل أجل٠مشمف 

ًمذًمؽ يم٠من شمٙمقن طم٤مضمتف ًمٕمالج ُمريض ُمـ طم٤مًم٦م ظمٓمػمة ٓ يٛمٙمـ شم٠مضمٞمٚمٝم٤م أو 

ام ؾمبؾ اًمتٛمقيؾ إظمرى اعمب٤مطم٦م واعمنموقم٦م، وم٢مٟمف ذم هذا شم٠مظمػمه٤م، ُمع اٟمٕمد

َِ اْضُطره َدَْيَ بَاٍغ احل٤مل يٗمتك سمجقاز آىمؽماض اعمذيمقر حت٧م ىم٤مقمدة، } ٍَ َذ
ًَ َغيَيِّْ   [، واًمرضورات شمبٞمح اعمحٔمقرات.073{ ]اًمب٘مرة:َواَل ََعٍد فَاَل إِثْ

ٜم٤م هذه وم٢من ىم٤مل: أرهم٥م سم٤مٓىمؽماض سم٤مًمرسم٤م ٕؿمؽمي ؾمٞم٤مرة طمديث٦م، ىمٚم

احل٤مضم٦م ٓ شمرشم٘مل ٓؾمتب٤مطم٦م اًمرسم٤م، وسم٤مًمت٤مزم وم٤محلرُم٦م هل احلٙمؿ اًمذي يٚمٞمؼ هبذه 

 اًمّمقرة.
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 املطلب الجاني: تطبيقات فقهية:

 ادسللي إوىل: ادسوواة ادطؾؼي بني الذكر وإكثى دم ادراث.

ٟمٔم٤مم اعمػماث ذم اإلؾمالم هق ضمزء ُمـ ُمٜمٔمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م جي٥م أن 

 -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ٟم٠مظمذه٤م سمٙمٚمٝم٤م وًمٞمس سمجزيٞم٦م ُمـ ضمزيٞم٤مهت٤م، وهذا قمدل اهلل 

اي٘مقل: } - –واهلل  َْ ِ فَال َتْػَجُدو [، 889{ ]اًمب٘مرة:ثِيَْم ُشُدوُد اَّلله

ا ََكَن : }وأٟمف سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٛم١مُمـ، ي٘مقل  ٌَ ٍَِة إَِذا َو ٌِ ٍَ َوال ُمْؤ ٌِ ْؤ ٍُ ِ ل
 ًْ ْمرِِْ

َ
َْ أ ٌِ ُة  ًُ اْْلََِيَ ُٓ َ ْن يَُسَٔن ل

َ
ْمًرا أ

َ
ُ َورَُسُُٔلُ أ  [.36{ ]إطمزاب:كَََض اَّلله

هذا أُمر ىمٓمٕمل حمٙمؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وذم اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م، وقمٚمٞمف إمج٤مع 

 ، وإمج٤مع إيٛم٦م واًمٕمٚمامء، وقمٛمؾ سمف اعمسٚمٛمقن قمؼم-  -اًمّمح٤مسم٦م 

 اًمت٤مريخ.

 وٟمٔم٤مم اإلرث ذم اإلؾمالم يٜمٔمر إًمٞمف ُمـ صمالث ضمٝم٤مت:

شمقصٞمػ طمجؿ ٟمّمٞم٥م يمؾ ُمـ اًمرضمؾ واعمرأة ُمـ طمٞم٨م اًمٙمثرة  إول:

واًم٘مٚم٦م، وم٘م٤مقمدة أن ًمٚمذيمر ُمثؾ طمظ إٟمثٞملم، ًمٞمس٧م ىم٤مقمدة ُمٓمٚم٘م٦م ذم اعمػماث، 

 وًمٙمٜمٝم٤م ضم٤مءت وم٘مط ذم طم٤مًمتلم:

ًمتٕمّمٞم٥م، ومٞمٙمقن ًمٚمذيمر ـ ذم طم٤مًم٦م ُمػماث إسمٜم٤مء واًمبٜم٤مت إذا ورصمقا سم٤م 0

ُْثََيْْيِ : }وٕمػ طمظ إٟمثك، ي٘مقل 
ُ
ٌِدُْو َشّظِ اْْل َنرِ  { لذِله

[، ُمِمػًما إمم أن هذا ومٞمف شمٙمريس حلظ إٟمثك، ٕٟمف ضمٕمؾ طمظ 00]اًمٜمس٤مء:

إٟمثك يم٠مٟمف هق اعمٕمٞم٤مر وهق إصؾ، وطمظ اًمذيمر ُي٘م٤مس قمٚمٞمف ومُٞمٕمٓمك وٕمٗمٝم٤م، 
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ػماث، واًمذي هق ُمقضمقد اًمٞمقم ذم وهذا رد قمغم اًمذيـ حيرُمقن إٟمثك ُمـ اعم

سمٕمض سمٞمئ٤مشمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م، طمٞم٨م ٓ شمزال هٜم٤مك ىمب٤ميؾ وأه وجمٛمققم٤مت حترم 

إٟمثك، يمام أٟمف ٓزال هٜم٤مك أٟم٤مس وٕمٗم٤مء اإليامن واًمٜمٗمقس يبتزون اعمرأة، 

ويرون أهن٤م وٕمٞمٗم٦م وٓ شمستٓمٞمع أن شمّمؾ إمم طم٘مٝم٤م.. إمم آظمره، ومٞم٠مظمذون 

 طم٘مٝم٤م!.

ٔا : }وإظمقات، ي٘مقل  ـ ذم طمؼ ُمػماث اإلظمقة 8 ِإَوْن ََكُُ
ُْثََيْْيِ 

ُ
ٌِدُْو َشّظِ اْْل َنرِ  َٔةً رَِرااًل َونَِساًء فَيذِله [، وم٤مإلظمقة 076{ ]اًمٜمس٤مء:إِْخ

 وإظمقات أيًْم٤م إذا ورصمقا سم٤مًمتٕمّمٞم٥م.

وًم٘مد أطمَم اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء مخًس٤م وقمنميـ طم٤مًم٦م شمرث ومٞمٝم٤م اعمرأة أيمثر 

أو أيمثر ُمٜمف، وهذه طم٤مٓت ُمٕمروف  مم٤م يرث اًمرضمؾ، ىمد يٙمقن وٕمٗمف

شمٗمّمٞمٚمٝم٤م ذم اًمٙمت٥م اعمتخّمّم٦م، يمام أن هٜم٤مك طم٤مٓت يمثػمة ضمًدا شمرث ومٞمٝم٤م 

، ي٘مقل اًمٕمٚمامء "اإلظمقة ٕم"اعمرأة ُمثٚمام يرث اًمرضمؾ، وُمٜمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، 

، ومٝمؿ ُمتس٤موون ذم اعمػماث: يرث اًمذيمر "ذيمرهؿ وأٟمث٤مهؿ ؾمقاء"واًمٗم٘مٝم٤مء: 

٤م إمم أن هذا ي١ميمد أن يمقن ومٙمرة أن هذا ٟمٔم٤مم قم٤مم ذم يمام شمرث إٟمثك، ٓومتً 

اإلؾمالم، وأن اًمذيمر يرث وٕمػ إٟمثك.. ًمٞمس٧م ومٙمرة صحٞمح٦م، وإٟمام هذا 

ظم٤مص سمح٤مًمتلم: وهل طم٤مًم٦م إسمٜم٤مء واًمبٜم٤مت، أو طم٤مًم٦م اإلظمقة وإظمقات، ذم 

 اعمػماث سم٤مًمتٕمّمٞم٥م.

 تٗمّمٞمٚمٝم٤م : ٟمٔم٤مم اإلرث ُمـ إٟمٔمٛم٦م اًمتل ضم٤مء اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمالثوين
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 سمآي٤مت وأطم٤مدي٨م ُمٗمنة وواوح٦م، ىمٓمٕمٞم٦م اًمثبقت وىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م.

واًمدقمقة إمم آضمتٝم٤مد ذم خم٤مًمٗم٦م ُم٤م دًم٧م قمغم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ُمـ 

طمٞم٨م اًمتقزيع قمغم طمس٥م إٟمّمب٦م اعمذيمقرة، وإٟمِم٤مء ٟمٔم٤مم ضمديد ًمإلرث ٓ 

٤م أو جيقز ذقم٤ًم ٕن هذا اضمتٝم٤مد ذم ُمقرد اًمٜمص ذم اعمس٤مطم٦م اًمتل حئمر شمٖمٞمػمه

شمبديٚمٝم٤م أو شم٠مويٚمٝم٤م سمام خيرضمٝم٤م قمـ اعمراد اإلهلل، ٕن ٟمّمقصٝم٤م ىم٤مـمٕم٦م ذم صمبقهت٤م 

 وذم دًٓمتٝم٤م قمغم اعمراد.

: آضمتٝم٤مد ومٞمام ؾمقى ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦م ذم صمبقهت٤م الثولٌ

وذم دًٓمتٝم٤م ومٝمذه ًمٚمرأي ومٞمٝم٤م جم٤مل واضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء ذم ٟمٔم٤مم اعمػماث 

٤مب وم٘مد اظمتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م وإيٛم٦م ذم سمٕمض اعمس٤ميؾ سمٜم٤مء قمغم يدظمؾ ذم هذا اًمب

ـمبٞمٕم٦م سمٞم٤مهن٤م اعمحتٛمٚم٦م، أو اعمستجدة، ومٜمجد أن اًمٜمٔم٤مم اًمِم٤مومٕمل همػم اًمٜمٔم٤مم 

، وسم٤مًمت٤مزم يٛمٙمـ آضمتٝم٤مد وشمرضمٞمح ىمقل ُمـ إىمقال اًمٗم٘مٝمٞم٦م -ُمثالً -احلٜمبكم 

ؤوا اًمس٤مسم٘م٦م، إذا شمبلّم أٟمف أىمقى دًمٞماًل وأصٚمح ًمٚمٛمجتٛمع، وأن اًمٜم٤مس أؾم٤م

 اؾمتخدام سمٕمض إؿمٞم٤مء، ومٝمذا هق ٟمٔم٤مم آضمتٝم٤مد.

أُم٤م أن يٙمقن آضمتٝم٤مد قمقًدا قمغم أصقل اًمنميٕم٦م سم٤مهلدم واإلًمٖم٤مء، أو أن  

هيجؿ قمغم هذا إُمر همػم اعمختّملم، ومٝمذا ذم اًمقاىمع ٓ يسٛمك اضمتٝم٤مًدا، وإٟمام 

 يٕمتؼم ٟمققًم٤م ُمـ اًمٕمب٨م سم٤مًمنميٕم٦م.

  الذكر وإكثى:كؼد فؽرة ادسوواة ادطؾؼي دم اإلرث بني

 إؾم٤مس اًمذي سُمٜمل قمٚمٞمف اًم٘مقل سم٤معمس٤مواة هق شم٤مرخيٞم٦م ٟمّمقص إطمٙم٤مم 
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سمٛمٕمٜمك: أن ومٝمؿ اًمتنميٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ٓ يّمح إٓ ذم اإلـم٤مر اًمت٤مرخيل 

واًمسٞم٤مق آضمتامقمل هل٤م ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمرهتٜم٦م 

وسم٤مًمت٤مزم إذا شمٖمػمَّ اًمزُمـ سم٤مًمنموط آضمتامقمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م، 

ومٞمج٥م أن شمتٖمػم شمٚمؽ إطمٙم٤مم، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اعمرأة شمرث ٟمّمػ اًمرضمؾ ومٝمذا 

ؾمببف أن اًم٘مرآن ظم٤مـم٥م جمتٛمٕم٤ًم اًمسٞم٤مدة ومٞمف ًمٚمرضمؾ، ومل شمٙمـ اعمرأة شمرث ومٞمف 

أصاًل، واشمَّسٛم٧م طمٞم٤مهتؿ سم٤محلروب وآقمتداءات اًم٘مبٚمٞم٦م، وهمٞم٤مب اًمسٚمٓم٦م 

يع اإلرث سم٤مًمٜمّمػ ٟمققم٤ًم ُمـ اًمتدرج، ٕن اعمٜمٗمذة ًمألُمـ وإطمٙم٤مم، ومٙم٤من شمنم

اعمجتٛمع ًمـ ي٘مبؾ سم٠ميمثر ُمـ هذا، اًمٞمقم ُمع هذا اًمتٓمقر اًمذي طمدث وص٤مرت 

 اعمرأة شمٕمٛمؾ ُمثؾ اًمرضمؾ ومٞمج٥م أن شمرث ُمثٚمف.

، طمٞم٨م أوىمػ ؾمٝمؿ ويستدًمقن قمغم ذًمؽ سمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

، اًمذي اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ، ًمتٖمػمر اًمزُمـ ذم قمٍمه قمـ قمٍم اًمٜمبل 

مل  أقمٓمك ومٞمف اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ. وهق ومٝمؿ ظم٤مـمئ: ٕن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ُيٚمغ اًمسٝمؿ وٓ يٛمٚمؽ ذًمؽ، إٟمام اضمتٝمد ذم حت٘مٞمؼ ُمٜم٤مط احلٙمؿ، ومقضمد أن أسم٤م 

سمٙمر أقمٓمك ُمـ ٓ يٜمٓمبؼ قمٚمٞمٝمؿ وصػ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ومٛمٜمٕمٝمؿ. وًمذًمؽ وم٢من 

 ة ضمدًا.مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم سم٘م٤مء اًمسٝمؿ، وجم٤مٓت شمٓمبٞم٘مف اًمٞمقم يمثػم

واًم٘مقل سمت٤مرخيٞم٦م إطمٙم٤مم ىمقل ظمٓمػم ضمدًا: ٕن ٟمت٤ميجف ًمـ شم٘مػ قمٜمد 

ىمْمٞم٦م اعمس٤مواة ذم اعمػماث، وإٟمام شمٕمٜمل ٟمسخ يمؾ إطمٙم٤مم وشمٖمٞمػمه٤م، وشمٕمٜمل 

إىمٚمٞمٛمٞم٦م رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم، وإهن٤مء قم٤معمٞمتف وظمٚمقده، وصالطمٞمتف ًمٙمؾ زُم٤من 
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ٜمّمقص ٓ وُمٙم٤من. وسم٤مًمت٤مزم يّمبح اًمزُم٤من وإقمراف هل احل٤ميمٛم٦م قمغم اًم

ل  اًمٕمٙمس، وأن ذيٕم٦م اإلؾمالم ضم٤مءت ًمتٚمؽ اعمجتٛمٕم٤مت وم٘مط، سمدًمٞمؾ أٟمٜم٤م ٟمبدِّ

هذا اًمتنميع اًمٞمقم ٕٟمف ٓ يٜم٤مؾم٥م قمٍمٟم٤م. يمام شمٕمٜمل اًمت٤مرخيٞم٦م أن اًمتنميع 

اإلهلل همػم ُمٕمّمقم، وأن اطمتامل وضمقد اخلٚمؾ واًمٜم٘مص ومٞمف وارد: سمؾ واىمع، 

 وهذا يتٜم٤مىمض مت٤مُم٤ًم ُمع طم٘م٤ميؼ اًمنميٕم٦م وإطمٙم٤مم.

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢مٟمف ٓ سمد ُمـ اًمتٗمريؼ سملم إطمٙم٤مم اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم 

أقمراف ُمتٖمػمة، أو ُمّم٤مًمح ُمتبدًم٦م وُمتجددة، ومتدور ُمع ُمّم٤محلٝم٤م، وسملم 

إطمٙم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتل ُمّم٤محلٝم٤م دايٛم٦م ٓ شمتٖمػم سمتٖمػم اًمزُم٤من وٓ اظمتالف 

 اعمٙم٤من، وجي٥م ذم يمؾ زُم٤من اٟمحرف ومٞمف اًمٜم٤مس قمـ هدي هذه إطمٙم٤مم اًمسٕمل

 إلقم٤مدة اًمقوع إمم احل٤مل اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اًمتل شمٜمسجؿ ُمع اًمٗمٓمرة.

ر أن اعمرأة شمرث ٟمّمػ اًمرضمؾ ًمٞمس ٟمّم٤ًم أو ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م  واًمٜمص اًمذي ىمرَّ

 ذم اعمػماث، وإٟمام ذم طم٤مًمتلم اصمٜمتلم وم٘مط: 

ذم طم٤مًم٦م ُمػماث إسمٜم٤مء واًمبٜم٤مت إذا ورصمقا سم٤مًمتٕمّمٞم٥م، ومٞمٙمقن  إوىل:

ُ ِِف يُ : }ًمٚمذيمر وٕمػ طمظ إٟمثك، ي٘مقل  ًُ اَّلله ِٔضيُس
ُْثََيْْي 

ُ
ٌِدُْو َشّظِ اْْل َنرِ  ًْ لذِله ْواَلِدُز

َ
 [. 00 ِ{ ]اًمٜمس٤مء:أ

ِإَوْن : }: ذم طمؼ ُمػماث اإلظمقة وإظمقات، ي٘مقل الثوكقي
ُْثََيْْيِ 

ُ
ٌِدُْو َشّظِ اْْل َنرِ  َٔةً رَِرااًل َونَِساًء فَيذِله ٔا إِْخ  [.076{ ]اًمٜمس٤مء:ََكُُ

 قاري٨م يٕمٚمؿ أن هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ احل٤مٓت اًمتل وُمـ درس اًمٗمرايض واعم
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شمرث ومٞمٝم٤م اعمرأة ُمثؾ اًمرضمؾ، أو أيمثر ُمٜمف، أو شمرث وٓ يرث. وهذا اًمٜمص 

ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م يٕمٜمل أن دًٓم٦م أًمٗم٤مفمف ٓ حتتٛمؾ ؾمقى شمٗمسػم واطمد. وهذا 

، ٓ ٓ اجتفود مع الـصاعمقوع هق اًمذي شمٜمٓمبؼ قمٚمٞمف اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م: 

اًمٜمص ىمٓمٕمل اًمثبقت واًمدًٓم٦م، وإٟمام آضمتٝم٤مد ذم شمٓمبٞم٘مف  اضمتٝم٤مد ذم ُمٕم٤مرو٦م

 وشمٜمزيٚمف واًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف... إًمخ.

وُمـ أهؿ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ذم إُمقر اعمحددة واعمٕمٞمٜم٦م واعم٘مدرة، يم٠مٟمّمب٦م 

اعمقاري٨م، وأقمداد اًمريمٕم٤مت، وُم٘م٤مدير اًمزيم٤مة وهمػمه٤م ُم٘مّمد اًمْمبط واحلسؿ 

واًمتٜم٤مزع، واًمٖمٛمقض  إلظمراج اًمٜم٤مس ُمـ احلػمة وآوٓمراب وآظمتالف

واإلهب٤مم واإلومراط واًمتٗمريط قمٜمد اًمت٘مدير واًمتٜمٗمٞمذ، وهذا اعم٘مّمد ُمقضمقد ذم 

 مجٞمع اًمنمايع واًم٘مقاٟملم، وم٤مًمٕم٘مقسم٤مت ذم اًم٘مقاٟملم حمددة سمٓمرايؼ خمتٚمٗم٦م.

واًم٘مقل سم٤معمس٤مواة يٚمزم ُمٜمف شمٖمٞمػم اعمٜمٔمقُم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م، ُمٜمٔمقُم٦م اإلرث 

شمس٤موي إٟمّمب٦م سملم اًمرضمؾ  وإهة، ومت٘مرير قمدم اًمٕمدل ذم صقرة قمدم

واعمرأة، يٚمزم ُمٜمف وضمقده ذم يمؾ اًمّمقر اًمتل ختتٚمػ ومٞمٝم٤م إٟمّمب٦م، يمام جي٥م 

 ـمرد اعمس٤مواة ذم ُمٚمػ إهة سمٙم٤مُمٚمف ذم اعمٝمر، واحلْم٤مٟم٦م، واًمٜمٗم٘م٦م وهٙمذا.

وشم٠مؾمٞمس اعمٓم٤مًمب٦م سم٤معمس٤مواة قمغم اظمتالف ووٕمٞم٦م اعمرأة ذم قمٍمٟم٤م ُمـ 

شمٖمٞمػم ؾمب٥م اإلرث وشمٕمديٚمف ُمـ اًم٘مراسم٦م  طمٞم٨م قمٛمٚمٝم٤م ودظمٚمٝم٤م وإٟمٗم٤مىمٝم٤م، يٕمٜمل

ده٤م اًمنمع إمم اًمتٜمٛمٞم٦م أو اًمٕمٛمؾ، وقمٚمٞمف ومال سمد ُمـ شمٕمديالت أظمرى ذم  يمام طمدَّ

اعمٜمٔمقُم٦م طمس٥م دقمقى اًمتٜمقيريلم، ومُٞمحرم اعمٕم٤مق واًمٓمٗمؾ ُمثاًل ُمـ اإلرث: 
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ٕهنام ٓ يٕمٛمالن وٓ يٜمتج٤من ُمثؾ اعمرأة اًمٞمقم! واًم٘مقل سمف يٕمٜمل اًمٕمقدة إمم 

وم٘مد طمرُمقا إـمٗم٤مل ُمـ اعمػماث: ٕهنؿ ٓ ي٘م٤مشمٚمقن، صمؿ ضم٤مء اإلؾمالم  اجل٤مهٚمٞم٦م،

 وم٠مقمٓمك اًمٓمٗمؾ سمٛمجرد آؾمتٝمالل، أي اًمٍماخ قمٜمد اًمقٓدة.

واًم٘م٤ميٚمقن سم٤معمس٤مواة مل خيتؼموه٤م ومل يدرؾمقا هؾ هل أيمثر حت٘مٞم٘م٤ًم ًمٚمٕمدل 

 ُمـ ُمٜمٔمقُم٦م اإلرث ذم اإلؾمالم أم ٓ؟ 

شمٗمّمٞمٚمٞم٤ًم ًمٞمٙمقن ٟمٔم٤مُم٤ًم قم٤مُم٤ًم ظم٤مًمدًا إمم  وًمذا سملم اهلل شمٕم٤ممم هذه اًم٘مْمٞم٦م سمٞم٤مٟم٤مً 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمقٟمف يتْمٛمـ اعمّمٚمح٦م واًمٕمدل ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ومٝمق اخل٤مًمؼ 

واًمٕم٤ممل سمخٗم٤مي٤م إُمقر، وإقمٚمؿ سمٛمّم٤مًمح اخلٚمؼ، وًمق يم٤مٟم٧م هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمـ 

إُمقر اًمتل ؿم٠مهن٤م آضمتٝم٤مد ًمبٞمٜمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقاقمد وُمب٤مدئ قم٤مُم٦م ًمٞمؽمك 

تٗمسػم ًمالضمتٝم٤مد، وًمٙمـ عم٤م سمٞمٜمٝم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ وم٘مد ىمٓمع اًمٓمريؼ قمغم اًمتٗم٤مصٞمؾ واًم

 اًمتدظمؾ اًمبنمي حلسؿ اجلدل وإقمٓم٤مء يمؾ ذي طمؼ طم٘مف.

َ ََكَن }ذم آي٤مت اعمقاري٨م:  ىم٤مل اهلل  ِ إِنه اَّلله ََ اَّلله ٌِ فَرِيَضًة 
ا ًٍ ا َشِهي ًٍ ِ : } [، وي٘مقل00، ]اًمٜمس٤مء:{َغيِي ََ اَّلله ٌِ ًة  َوِضيه

 ُ ًٌ َواَّلله ًٌ َشيِي ثِيَْم ُشُدوُد } : ويلٔل ،[08]اًمٜمس٤مء: {12َغيِي
 ََ اُر َخاِِلِي َٓ جْ

َ
ا اْْل َٓ ِ َْ ََتْج ٌِ ِهاٍت ََتْرِي  ُّ َر َ َورَُسَُٔلُ يُْدِخيْ َْ يُِطِع اَّلله ٌَ ِ َو اَّلله

 ًُ ُز اىَْػِظي ْٔ ا َوَذلَِم اىَْف َٓ َ َورَُسَُٔلُ َوَيَجَػده  13ذِي َْ َحْػِص اَّلله ٌَ ُّ َو ُشُدوَدهُ يُْدِخيْ
ِْٓيٌ  ا َوَُلُ َغَذاٌب ُم َٓ ا ذِي :  [، وي٘مقل03،04{ ]اًمٜمس٤مء:َُاًرا َخاِِلً

ىَةِ } ًْ ِِف اىلََْكَ ُ ُحْفجِيُس ُ }:  {، وي٘مقليَْسَجْفُجََُٔم كُِو اَّلله  يُبَّْيِ
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 ًٌ ٍء َغيِي ُ بُِسّوِ ََشْ ٔا َواَّلله ْن ثَِضيُّ
َ
ًْ أ ُ ىَُس  .[076]اًمٜمس٤مء: {اَّلله

ه  : )وي٘مقل اًمٜمبل  (. يمؾ هذه إِنَّ اهللََّ َأْظَطى َكلَّ ِذي َحقٍّ َحؼَّ

اًمت٠ميمٞمدات واًمققمد واًمققمٞمد سمٕمد سمٞم٤مهن٤م ذم طم٤مل آُمتث٤مل أو اعمخ٤مًمٗم٦م شمدل قمغم 

رضورة اًمت٘مٞمد هب٤م، وقمدم خم٤مًمٗمتٝم٤م سم٤مقمتب٤مره٤م أطمٙم٤مم حمٙمٛم٦م ذات ُمّمٚمح٦م 

َْ دايٛم٦م ًمٚمٜم٤مس ذم يمؾ زُم٤من، وُمٙم٤من } ٌَ  ًُ ال َحْػيَ
َ
َٔ اليهِطيُف  أ ُْ َخيََق َو

[، وىمسٛم٦م اهلل أقمدل ُمـ ىمسٛم٦م اخلٚمؼ اًمتل ٓ ختٚمق ُمـ 04{ ]اعُمٚمؽ:اْْلَبَِيُ 

 .(0)اًمتحٞمز واًمٔمٚمؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اعمس٤مواة ذم اعمػماث.. أسمٕم٤مد هم٤ميب٦م وُمآٓت ٟم٤مدم٦م ظم٤مًمد طمٜمٗمل  ريٞمس جلٜم٦م اًمٗمتقى سم٠معم٤مٟمٞم٤م وقمْمق جمٚمس  (0)

 اإلومت٤مء إوريب.
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 ادسللي الثوكقي: زواج ادسؾؿي من غر ادسؾم.

مل شمٙمـ هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمٓمروطم٦م ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل إمم قمٝمد ىمري٥م ًمٕمدم 

اعمسٚمامت اًمتل ٓ شم٘مبؾ اًمٜم٘م٤مش وٓ اجلدل، يٕمزز هذه احل٤مضم٦م، واقمتب٤مره٤م ُمـ 

اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمٜمّمقص اًمٍمحي٦م، وآشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝمل سملم قمٚمامء إُم٦م، وآقمتزاز 

سم٤مًمديـ واهلقي٦م، ذم فمؾ طمْم٤مرة إؾمالُمٞم٦م سم٤مؾمٓم٦م ٟمٗمقذه٤م قمغم ُمٕمٔمؿ سم٘م٤مع 

إرض، وإٟمام فمٝمرت هذه اًم٘مْمٞم٦م ذم فمؾ فمروف خمتٚمٗم٦م ُمـ وٕمػ ًمألُم٦م 

جلٝمؾ سم٤مًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديٜمٞم٦م، ووٕمػ اًمتديـ، واهتزاز اًمث٘م٦م وشمٗمٙمؽ ًمقطمدهت٤م، وا

سم٤مًمٜمٗمس ذم طم٤مل ؿمٛمقخ طمْم٤مرة أظمر، وهٞمٛمٜمتٝم٤م قمغم يمؾ اعمستقي٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م 

 واًمٗمٙمري٦م، طمتك أصبح٧م هل اعمثؾ إقمغم.

وُمـ اعمٝمؿ ذم سمٞم٤من هذه اًم٘مْمٞم٦م أن ٓ شمبح٨م ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ قم٤مـمٗمل ُمت٠مصمر 

أظمر ووٖمٓمف، سمؾ ٓ سمد ُمـ شم٘مرير سم٤مٓهنزام اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم، واًمٜمٗميس أُم٤مم 

ُمقوققمل ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص، وشمٗمسػمه٤م، وآراء قمٚمامء إُم٦م ُمـ خمتٚمػ 

 اعمذاه٥م ومٞمٝم٤م:

 فعـد ظؾامء التػسر:

ِِشِكَِْي : }إصؾ ذم اعمس٠مًم٦م هق ىمقل اهلل  ٍُ ْ ْ ال ٔا َواَل ثُِِهُص
 ْ ٔا ُِ ٌِ ؼمي ذم [. ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓم880{ ]اًمب٘مرة:...َشَّته يُْؤ

يٕمٜمل شمٕم٤ممم ذيمره سمذًمؽ أن اهلل ىمد طمرم قمغم اعم١مُمٜم٤مت أن "شمٗمسػمه هذه أي٦م: 

يٜمٙمحـ ُمنميم٤ًم، يم٤ميٜم٤ًم ُمـ يم٤من اعمنمك ُمـ أي أصٜم٤مف اًمنمك يم٤من، ومال 
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شمٜمٙمحقهـ أهي٤م اعم١مُمٜملم وم٢من ذًمؽ طمرام قمٚمٞمٙمؿ ... صمؿ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر قمـ 

ٔاْ : } ىمت٤مدة واًمزهري ذم ىمقًمف ِِشِكِْيَ َواَل ثُِِهُص ٍُ ْ {. ىم٤مل: ٓ ...ال

حيؾ ًمؽ أن شمٜمٙمح هيقدي٤ًم أو ٟمٍماٟمٞم٤ًم وٓ ُمنميم٤ًم ُمـ همػم أهؾ ديٜمؽ .. وقمـ 

قمٙمرُم٦م واحلسـ اًمبٍمي ىم٤مل: طمرام قمغم اعمسٚمامت قمغم رضم٤مهلؿ يٕمٜمل 

 . (0)"اعمنميملم

ِِشِكَِْي : }وذيمر اًمٗمخر اًمرازي أن ىمقًمف  ٍُ ْ ْ ال ٔا َواَل ثُِِهُص
 ْ ٔا ُِ ٌِ . ومال ظمالف ه٤مهٜم٤م أن اعمراد سمف اًمٙمؾ وأن [880]اًمب٘مرة: {...َشَّته يُْؤ

 . (2)"اعم١مُمٜم٦م ٓ حيؾ شمزوجيٝم٤م ُمـ اًمٙم٤مومر اًمبت٦م قمغم اظمتالف أٟمقاع اًمٙمٗمرة

ٔاْ : }وذيمر اإلُم٤مم اًم٘مرـمبل ذم شمٗمسػمه ذم ىمقًمف  َواَل ثُِِهُص
 ْ ٔا ُِ ٌِ ِِشِكَِْي َشَّته يُْؤ ٍُ ْ ٧م {. أي: ٓ شمزوضمقا اعمسٚمٛم٦م ُمـ اعمنمك، وأمجٕم...ال

إُم٦م قمغم أن اعمنمك ٓ يٓم٠م اعم١مُمٜم٦م سمقضمف، عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمٖمْم٤مو٦م قمغم 

 . (3)اإلؾمالم

ٔا إَِذا : }وذم اًمٙمت٤مب أيْم٤ًم ىمقل اهلل  ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّله َٓ حُّ
َ
يَا أ

َه فَإِْن  ِٓ ِ اُ ٍَ ًُ بِإِي ْغيَ
َ
ُ أ َه اَّلله ُْ ُِٔ َجِص ٌْ اِرَراٍت فَا َٓ َِاُت ُم ٌِ ْؤ ٍُ ْ ًُ ال َراءُز

 ُْ ٔ ٍُ ُج ٍْ ًْ َغيِ ُْ ًْ َواَل  ُٓ ه َه ِشوٌّ ل ُْ ارِ اَل  َه إََِل اىُْهفه ُْ َِاٍت َفاَل ثَرِْرُػٔ ٌِ  َه ُمْؤ

                                                           
 (.381-0/379ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن، ) (0)

 (.3/65شمٗمسػم اًمٗمخر اًمرازي، ) (8)

 (.3/78اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ) (3)



 
 

61 
 

   
 

َه  ُٓ َ  [. 01{ ]اعمٛمتحٜم٦م:...ََيِئَُّن ل

ٔا إَِذا : }ىمقًمف "ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمبل:  ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّله َٓ حُّ
َ
يَا أ

َه  ُْ ُِٔ َجِص ٌْ اِرَراٍت فَا َٓ َِاُت ُم ٌِ ْؤ ٍُ ْ ًُ ال {. اعمراد إذا ه٤مضمرت اعم١مُمٜم٤مت ...َراءُز

َه وشمريمـ أزواضمٝمـ اعمنميملم } إمم رؾمقل اهلل  ُْ ُِٔ َجِص ٌْ {. فَا

ىمٞمؾ: إٟمف يم٤من ُمـ أرادت ُمٜمٝمـ إرضار زوضمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م: ؾم٠مه٤مضمر إمم حمٛمد 

  ومٚمذًمؽ أُمر  سم٤مُمتح٤مهنـ. واظمتٚمػ ومٞمام يم٤من

ظمرضم٧م يٛمتحٜمٝمـ سمف، وم٘م٤مل اسمـ قمب٤مس: يم٤مٟم٧م اعمحٜم٦م أن شُمستحٚمػ سم٤مهلل أهن٤م ُم٤م 

ُمـ سمٖمض زوضمٝم٤م، وٓ رهمب٦م ُمـ أرض إمم أرض، وٓ اًمتامس دٟمٞم٤م، وٓ قمِم٘م٤ًم 

ًمرضمؾ ُمٜم٤َّم، سمؾ طُمب٤ًَّم هلل وًمرؾمقًمف. وم٢مذا طمٚمٗم٧م سم٤مهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق قمغم 

ه٤م،  ذًمؽ، أقمٓمك اًمٜمبل  زوضمٝم٤م ُمٝمره٤م وُم٤م أٟمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ومل يردَّ

َِاٍت فَ : }ومذًمؽ ىمقًمف  ٌِ َه ُمْؤ ُْ ٔ ٍُ ُج ٍْ َه إََِل فَإِْن َغيِ ُْ اَل ثَرِْرُػٔ
َه  ُٓ َ ًْ ََيِئَُّن ل ُْ ًْ َواَل  ُٓ ه َه ِشوٌّ ل ُْ ارِ اَل  {. وىمٞمؾ: إن اعمحٜم٦م يم٤مٟم٧م أن اىُْهفه

 شمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل، ىم٤مًمف اسمـ قمب٤مس أيْم٤ًم. 

َه : }وىمقًمف  ِٓ ِ اُ ٍَ ًُ بِإِي ْغيَ
َ
ُ أ {. أي: هذا آُمتح٤من ًمٙمؿ، اَّلله

َِاٍت  أقمٚمؿ سم٢ميامهنـ، ٕٟمف ُُمتقزمِّ اًمناير. }واهلل ٌِ َه ُمْؤ ُْ ٔ ٍُ ُج ٍْ {.أي: فَإِْن َغيِ

َفاَل سمام ئمٝمر ُمـ اإليامن. وىمٞمؾ: إن قمٚمٛمتٛمقهـ ُم١مُمٜم٤مت ىمبؾ آُمتح٤من }
َه  ُٓ َ ًْ ََيِئَُّن ل ُْ ًْ َواَل  ُٓ ه َه ِشوٌّ ل ُْ ارِ اَل  َه إََِل اىُْهفه ُْ {. أي: حيؾ اهلل ثَرِْرُػٔ

 ًمٙم٤مومر، وٓ ٟمٙم٤مح ُم١مُمـ عمنميم٦م. وهذا أدل دًمٞمؾ قمغم أن اًمذي أوضم٥م ُم١مُمٜم٦م 
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 . (0)"ومرىم٦م اعمسٚمٛم٦م ُمـ زوضمٝم٤م إؾمالُمٝم٤م ٓ هجرهت٤م

يم٤من اُمتح٤مهنـ أن يِمٝمدن أن "وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه هذه أي٦م: 

َه } :ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا قمبده ورؾمقًمف، وىم٤مل جم٤مهد ُْ ُِٔ َجِص ٌْ {. فَا

ومس٠مًمقهـ قمام ضم٤مء هبـ، وم٢من يم٤من ضم٤مء هبـ همْم٥م قمغم أزواضمٝمـ أو ؾمخٓم٦م أو 

َـّ وم٤مرضمٕمقهـ إمم أزواضمٝمـ ي٘م٤مل هل٤م  ُم٤م ضم٤مء سمؽ ". ىم٤مل قمٙمرُم٦م: "همػمة ومل ي١مُم

إٓ طم٥م اهلل ورؾمقًمف، وُم٤م ضم٤مء سمؽ قمِمؼ رضمؾ ُمٜم٤م وٓ ومرار ُمـ زوضمؽ 

َه : } ومذًمؽ ىمقًمف ُْ ُِٔ َجِص ٌْ ن {. وىم٤مل ىمت٤مدة يم٤مٟم٧م حمٜمتٝمـ أفَا

يستحٚمٗمـ سم٤مهلل ُم٤م أظمرضمٙمـ اًمٜمِمقز وُم٤م أظمرضمٙمـ إٓ طم٥م اإلؾمالم وأهٚمف 

فَإِْن : }وطمرص قمٚمٞمف وم٢مذا ىمٚمـ ذًمؽ ىمبؾ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ وىمقًمف 
ارِ  َه إََِل اىُْهفه ُْ َِاٍت فَاَل ثَرِْرُػٔ ٌِ َه ُمْؤ ُْ ٔ ٍُ ُج ٍْ {. ومٞمف دًٓم٦م قمغم أن اإليامن َغيِ

ًْ ََيِئَُّن اَل يٛمٙمـ آـمالع قمٚمٞمف ي٘مٞمٜم٤ًم. وىمقًمف شمٕم٤ممم:} ُْ ًْ َواَل  ُٓ ه َه ِشوٌّ ل ُْ

َه  ُٓ َ {. هذه أي٦م هل اًمتل طمرُم٧م اعمسٚمامت قمغم اعمنميملم، وىمد يم٤من ضم٤ميزًا ل

ذم اسمتداء اإلؾمالم أن يتزوج اعمنمك اعم١مُمٜم٦م، وهلذا يم٤من أُمر أيب اًمٕم٤مص سمـ 

وىمد يم٤مٟم٧م ُمسٚمٛم٦م وهق  زيٜم٥م  اًمرسمٞمع زوج اسمٜم٦م اًمٜمبل 

ذم إؾم٤مرى يقم سمدر، سمٕمث٧م اُمرأشمف زيٜم٥م ذم ومدايف قمغم ديـ ىمقُمف، ومٚمام وىمع 

رق هل٤م رىم٦م  سم٘مالدة هل٤م يم٤مٟم٧م ُٕمٝم٤م ظمدجي٦م، ومٚمام رآه٤م رؾمقل اهلل 

. ومٗمٕمٚمقا "إن رأيتؿ أن شمٓمٚم٘مقا هل٤م أؾمػمه٤م وم٤مومٕمٚمقا"ؿمديدة وىم٤مل ًمٚمٛمسٚمٛملم: 

                                                           
 (.63-08/68ـمبل، )اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مر (0)
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قمغم أن يبٕم٨م اسمٜمتف إًمٞمف، ومقرم ًمف سمذًمؽ  وم٠مـمٚم٘مف رؾمقل اهلل 

 –ُمع زيد سمـ طم٤مرصم٦م  إمم رؾمقل اهلل  وصدىمف ومٞمام وقمده، وسمٕمثٝم٤م

 –  وم٠مىم٤مُم٧م سم٤معمديٜم٦م ُمـ سمٕمد وىمٕم٦م سمدر، ويم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم إمم أن أؾمٚمؿ

زوضمٝم٤م أسمق اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع ؾمٜم٦م صمامن ومرده٤م قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٙم٤مح إول ومل حيدث 

 . (0)هل٤م صداىم٤مً 

واًمس١مال ذم هذا اعم٘م٤مم هؾ يٕمد اًمٙمت٤ميب ذم طمٙمؿ اعمنمك ومٞمحرم زواج 

اًمذيـ مل  اًمٙمت٤مب أهؾ ومٞمف يٜمدرج اعمنمك ًمٗمظأيمثر اًمٕمٚمامء قمغم أن اعمسٚمٛم٦م ُمٜمف؟ 

اؾمتدًٓٓ وقمٛماًل  وأذيمقا ُمع اهلل همػمه، ي١مُمٜمقا سمرؾم٤مًم٦م حمٛمد 

َُ اَّلّلِ : }سم٘مقل اهلل  ُٔد ُغَزيٌْر ابْ ُٓ َوكَاىَْت انلهَطاَرى َوكَاىَِت اِْلَ
َُ اَّلّلِ  ِسيُس ابْ ٍَ ْ ََ } :[. وىمقًمف 31{ ]اًمتقسم٦م:...ال ِي ىهَلْد َزَفَر اَّله

َْ إَُِلٍ إاِله إَُِلٌ َواِشدٌ  ٌِ ا  ٌَ ْ إِنه اَّلله خَاىُِح خاََلخٍَة َو ٔا ُ  . وىمقًمف[73اعم٤ميدة:] {...كَال

{ : ًْ ُٓ َباَج ْْ ًْ َوُر ُْ ْشَباَر
َ
ْ أ َُذوا ِسيَس اَّته ٍَ ْ َِ ُدوِن اَّلّلِ َوال ٌّ ْرَبابًا 

َ
أ

ا  ٍه ُّ َخ َٔ ُسبَْصاَُ ُْ ا َواِشًدا اله إَُِلَ إاِله  ًٓ َ ْ إِل ْ إاِله ِِلَْػُبُدوا ِمُروا
ُ
ا أ ٌَ ًَ َو ََ َمْرَي ابْ

. واؾمتدًٓٓ يمذًمؽ سم٠من قمبد اهلل سمـ قمٛمر عم٤م ؾمئؾ قمـ [30اًمتقسم٦م:]{ يُِْشُِكٔنَ 

إن اهلل طمرم اعمنميم٤مت قمغم اعم١مُمٜملم وٓ " ٟمٙم٤مح اًمٜمٍماٟمٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م ىم٤مل:

أقمٚمؿ ُمـ اإلذاك ؿمٞمئ٤ًم أيمؼم ُمـ أن شم٘مقل اعمرأة رهب٤م قمٞمسك وهق قمبد ُمـ قمب٤مد 

                                                           
 (.4/350شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم، ) (0)
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. وم٢مذا يم٤من هذا ذم طمؼ زواج اعمسٚمؿ ُمٜمٝم٤م ومٝمق ذم طمؼ زواج همػم اعمسٚمؿ (0)"اهلل

ُمٜمٝم٤م أومم وآيمد، يمام يستدل أيْم٤ًم سم٠من اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم أن ًمٗمظ اعمنمك 

ٜمدرج ومٞمف اًمٙمٗم٤مر ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب وإن اًمٜم٘مؾ ىمد شمقاشمر قمـ رؾمقل اهلل ي

 وقمغم هذا شمٙمقن .(2)أٟمف يم٤من يسٛمل يمؾ ُمـ يم٤من يم٤مومرًا سم٤معمنمك

 آي٦م اعم٤ميد خمّمّم٦م ٔي٦م اًمب٘مرة سم٤مؾمتثٜم٤مء ضمقاز ٟمٙم٤مح ٟمس٤مء أهؾ اًمٙمت٤مب وم٘مط.

 

 وأمو دم الػؼه اإلشالمي:

 فػي مذهى اإلموم أيب حـقػي:

إن اعمرأة إذا يم٤مٟم٧م ُمسٚمٛم٦م ومال جيقز إٟمٙم٤مح اعم١مُمٜم٦م "اًمٙم٤مؾم٤مين: ىم٤مل اإلُم٤مم 

ْ : }اًمٙم٤مومر، سمدًٓم٦م ىمقًمف  ٔا ُِ ٌِ ِِشِكَِْي َشَّته يُْؤ ٍُ ْ ْ ال ٔا  {َواَل ثُِِهُص

[. وٕن ذم ٟمٙم٤مح اعم١مُمٜم٦م اًمٙم٤مومر ظمقف وىمقع اعم١مُمٜم٦م ذم اًمٙمٗمر: 880]اًمب٘مرة: 

٤مل ومٞمام ي١مصمرون ُمـ ًمرضمـ اإمم ديٜمف واًمٜمس٤مء ذم اًمٕم٤مدة يتبٕمٕن اًمزوج يدقمقه٤م 

ومال جيقز إٟمٙم٤مح اعمسٚمٛم٦م اًمٙمت٤ميب يمام "هنؿ ذم اًمديـ ... إمم ىمقًمف: إومٕم٤مل وي٘مٚمد

ٓ جيقز إٟمٙم٤مطمٝم٤م اًمقصمٜمل واعمجقد: ٕن اًمنمع ىمٓمع وٓي٦م اًمٙم٤مومريـ قمـ 

ٌَِِِْي : }اعم١مُمٜملم سم٘مقًمف  ْؤ ٍُ ْ ََ لََعَ ال َوىََ ََيَْػَو اَّللُّ لِيََْكفِرِي
 [.040: { ]اًمٜمس٤مءَسبِيالً 

 

                                                           
 (.9/386ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر، ) (0)

 (.65-3/57شمٗمسػم اًمٗمخر اًمرازي، ) (8)
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 ودم ادذهى ادولؽي:

 . (0)إن ٟمٙم٤مح يم٤مومر ُمسٚمٛم٦م حيرم قمغم اإلـمالق سم٢ممج٤مع :ىم٤مل اسمـ ضمزي

 

 ودم مذهى اإلموم الشوفعي:

اعمسٚمٛم٦م ٓ حتؾ ًمٙم٤مومر سمح٤مل ؾمقاء يم٤من "ىم٤مل اإلُم٤مم اعم٤موردي ذم احل٤موي: 

 . (2)"اًمٙم٤مومر يمت٤مسمٞم٤ًم أو وصمٜمٞم٤مً 
 

 : ودم مذهى اإلموم أمحد

ٓ حيؾ عمسٚمٛم٦م ٟمٙم٤مح يم٤مومر ٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف "ُمٗمٚمح ذم اعمبدع: ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ 

 .(3)"ظمالوم٤مً 

 اسمـ ىم٤مل. ُمسٚمٛم٦م ٟمٙم٤مح ًمٙم٤مومر جيقز ٓ "وذم اعمٖمٜمل ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م: 

 .(4)"اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ قمٜمف ٟمحٗمظ ُمـ يمؾ هذا قمغم أمجع: اعمٜمذر

  

 ودم ادذهى الظوهري:

وٓ حيؾ عمسٚمٛم٦م ٟمٙم٤مح همػم ُمسٚمؿ "ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق حمٛمد قمكم سمـ طمزم: 

 .(5)"أصالً 

                                                           
 (.030اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓسمـ ضمزي، )ص (0)

 (00/349احل٤موي اًمٙمبػم ًمٚماموردي، ) (8)

 (.7/71اعمبدع ٓسمـ ُمٗمٚمح، ) (3)

 (.7/069)سمـ ىمداُم٦م ٓاعمٖمٜمل  (4)

 .(9/09اعمحغم سم٤مٔصم٤مر، ) (5)
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وهبذا الرأي أخذ ادجؾس إورويب لإلفتوء دم فتوى تؼدمً بولسمال ظـه 

 (.1/11فتوى )فتوة مسؾؿي، وهذا كصفو: 

 حؽم زواج ادسؾؿي من غر مسؾم:

ؾم٤ميٚم٦م شم٘مقل: أٟم٤م ومت٤مة قمٛمري قمنمون ؾمٜم٦م، وهٜم٤مك ؿم٤مب ُمسٞمحل يريد 

أن يّمقم وأن حيؽمم واضمب٤مت اًمديـ اإلؾمالُمل، اًمزواج ُمٜمل، وهق ُمستٕمد 

وًمٞمس ًمديف ُمِمٙمٚم٦م ذم اعمست٘مبؾ ًمق أن أوٓدٟم٤م أصبحقا ُمسٚمٛملم، أريد أن 

 أقمرف طمٙمؿ هذا اًمزواج؟

اجلقاب: ٓ حيؾ أن شمتزوج اعمسٚمٛم٦م سمٖمػم ُمسٚمؿ اسمتداء قمغم أي طم٤مل، يم٤من 

ره٤م اًمِمخص ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب أو ُمـ همػمهؿ، وإن يم٤من اًمزوج َيِٕمُد أٟمف ًمـ يْم٤م

طملم أسم٤مح اًمزواج ُمع اظمتالف  ذم ديٜمٝم٤م سمٕمد اًمزواج، وذًمؽ أن اهلل 

اًمديـ، مل ُيبِح همػم زواج اعمسٚمؿ ُمـ اعمحّمٜم٦م اًمٙمت٤مسمٞم٦م، يمام ذم ىمقًمف 

{ : ٌّٔا اىِْهَجاَب ِشو وثُ
ُ
ََ أ ِي ّيَِباُت َوَطَػاُم اَّله ًُ اىطه ِشوه ىَُس

ُ
اِْلََْٔم أ

 ًْ ًْ  ىَُس ُٓ َ ًْ ِشوٌّ ل ُس ٌُ ََ َوَطَػا ٌِ َِاُت  ْصَط ٍُ ْ َِاِت َوال ٌِ ْؤ ٍُ ْ ََ ال ٌِ َِاُت  ْصَط ٍُ ْ َوال
 ًْ َْ َربْيُِس ٌِ ٔا اىِْهَجاَب  وثُ

ُ
ََ أ ِي [، وذم إسم٘م٤مء إصؾ ذم حتريؿ 5{ ]اعم٤ميدة: اَّله

زواج اعمسٚمٛم٦م ُمـ همػم ُمسٚمؿ وىم٤مي٦م هل٤م ذم ديٜمٝم٤م وطمٗمٔم٤ًم هل٤م ُمـ شم٠مصمػم اًمزوج وًمق 

٢من اًمزوج عمحؾ اعمس١موًمٞم٦م واًمرقم٤مي٦م سمٖمػم ىمّمد قمٚمٞمٝم٤م أو قمغم ذريتٝم٤م ذم ذًمؽ: وم

أُمٙمـ ُمـ اًمت٠مصمػم قمغم اعمرأة وقمغم أوٓده، ُمٜمٝم٤م قمٚمٞمف. وإسم٤مطم٦م اإلؾمالم زواج 

اًمرضمؾ اعمسٚمؿ ُمـ اُمرأة همػم ُمسٚمٛم٦م ُمـ ٟمس٤مء أهؾ اًمٙمت٤مب اعمحّمٜم٤مت: ٕٟمف إن 
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أصمر قمٚمٞمٝم٤م سمٛم٘مت٣م اًمٕمنمة قمغم ديٜمٝم٤م ومسٞمّمػم هب٤م إمم ديـ احلؼ، يمام أن اإلؾمالم 

 اإلرضار هب٤م أو إرهم٤مُمٝم٤م قمغم شمرك ديٜمٝم٤م. حيرم قمٚمٞمف

َواَل َتِِْهُصٔا : }وأيمثر اًمٕمٚمامء حيتجقن هلذا احلٙمؿ سم٘مقًمف 
َه  ٌِ ِْشََِكِت َشَّته يُْؤ ٍُ ْ ِْشِكَِْي َشَّته : } {، وىم٤ملال ٍُ ْ ٔا ال َواَل ُتِِْهُص

ٔا ُِ ٌِ ََ : } [، صمؿ اؾمتثٜمك وم٘م٤مل880{ ]اًمب٘مرة: يُْؤ ٌِ َِاُت  ْصَط ٍُ ْ َوال
 ٌِ ْؤ ٍُ ْ ًْ ال َْ َربْيُِس ٌِ ٔا اىِْهَجاَب  وثُ

ُ
ََ أ ِي ََ اَّله ٌِ َِاُت  ْصَط ٍُ ْ { ]اعم٤ميدة: َِاِت َوال

[، وم٠مسم٤مح زواج اعمحّمٜم٤مت ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ظم٤مص٦م، وسم٘مل زواج اعمسٚمٛم٦م 5

 ُمٜمٝمؿ قمغم اًمتحريؿ. وقمغم هذا اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع.
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 خومتي

 

أهؿ اًمٜمت٤مي٩م ذم سمٕمد هذه اجلقًم٦م اًمنيٕم٦م ُمع هذه اًمدراؾم٦م يٛمٙمـ شمسجٞمؾ 

 اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

ـ آضمتٝم٤مد هق اًمٕمٜمٍم إؾم٤مد ًمتٗمٕمٞمؾ اًمنميٕم٦م واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل،  0

 ودمسٞمد صالطمٞم٦م اًمتنميع اإلؾمالُمل ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من.

ـ اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل و٤مسمط ًمٚمجزيٞم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وو٤مسمط ًمٚمخٓمط  8

 اًمتنميٕمٞم٦م ًمالضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل.

ٟمّمقص اًمقطمل إُم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ أو  ـ مجٞمع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م شمتْمٛمٜمٝم٤م 3

 سم٤مًم٘مقة سم٤مؾمتٜمب٤مط اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـ.

ـ ُم٤م سمٞمٜمف اًمِم٤مرع سمٜمّمقص ىمٓمٕمٞم٦م اًمثبقت وىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م ومال جم٤مل  4

ًمٚمٕم٘مؾ وآضمتٝم٤مد ذم شم٘مريره وٓ آقمؽماض قمٚمٞمف، ٕٟمف واوح سمٜمٗمس ومٞمج٥م 

 إصمب٤مشمف يمام هق.

٘مؾ ـ ُم٤م ؾمقى اًم٘مٓمٕمٞم٤مت واعمحٙمامت ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ومٚمٚمٕم 5

وآضمتٝم٤مد جم٤مل ذم آؾمتٜمب٤مط واًمٗمٝمؿ، واعمراضمٕم٦م وشمٖمٞمػم اًمرأي سمٜم٤مء قمغم 

 اعمٕمٓمٞم٤مت اعمقوققمٞم٦م اعمحددة ًمٚمؽمضمٞمح.

( ُمـ اًم٘مقاقمد اًمْم٤مسمٓم٦م ٓ اجتفود دم مورد الـصـ إن ىم٤مقمدة ) 6

 ًمالضمتٝم٤مد، وسمٞم٤من حمٚمف، وُمس٤مطم٦م احلٔمر اًمتل ٓ جيقز ًمٚمٛمجتٝمد دم٤موزه٤م.
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اضمتٝم٤مد ذم ُمقرد اًمٜمص( ذم إطمٙم٤مم اعمٗمنة ـ ٟمٓم٤مق شمٓمبٞمؼ ىم٤مقمدة )ٓ  7

اعمبٞمٜم٦م سمٜمّمقص ىمٓمٕمٞم٦م اًمثبقت وىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م ُمـ طمٞم٨م إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم 

شمٗمسػمه٤م قمغم ظمالف ُم٤م هق فم٤مهر ُمٜمٝم٤م، ٕهن٤م واوح٦م سمٜمٗمسٝم٤م، وُمع ذًمؽ هٜم٤مك 

جم٤مٓت ُمتٕمددة ًمالضمتٝم٤مد ذم هذا اًمب٤مب همػم اًمتٗمسػم، وذًمؽ ذم اؾمتٜمب٤مط 

 ًمٚمجزيٞم٤مت، واًمتٜمزيؾ قمغم اًمقىم٤ميع، وٟمحق ذًمؽ.اًمٕمٚم٦م، وشمٕمدي٦م احلٙمؿ 

ـ  شمٕمد ىمْمٞم٦م اعمػماث وأٟمّمبتف ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمحٙمٛم٦م ذم اًمتنميع  8

اإلؾمالُمل ٕن اًمِم٤مرع شمٜم٤موهل٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ووقمد ُمـ يٓمٞمٕمف ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ، 

وشمققمد ُمـ يتج٤موز طمدوده ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٤مر واًمٕمذاب اعمٝملم، وسمذًمؽ ٓ جم٤مل 

 هن٤م ىم٤ميٛم٦م قمغم اًمٕمدل واعمّمٚمح٦م ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من.إلقم٤مدة اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ٕ

ـ وشمٕمد ىمْمٞم٦م زواج اعمسٚمٛم٦م ُمـ همػم اعمسٚمؿ ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمتل  9

 سمٞمٜمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وضمرى قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ قمٜمد إُم٦م ذم يمؾ اًمٕمّمقر.

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر اًمٜمٞمس٤مسمقري )اعمتقرم:  اإلمجوع: (0

هـ(، حت٘مٞمؼ: وم١ماد قمبد اعمٜمٕمؿ أمحد، اًمٜم٤مذ: دار اعمسٚمؿ ًمٚمٜمنم 309

 م.8114 -هـ0485: 0واًمتقزيع، ط

: ٕيب احلسـ ؾمٞمد اًمديـ قمكم سمـ أيب قمكم اإلحؽوم دم أصول إحؽوم (8

حت٘مٞمؼ: قمبد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل، اعمٙمت٥م  سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمثٕمٚمبل أُمدي

  ًمبٜم٤من. -دُمِمؼ -اإلؾمالُمل، سمػموت

: حمٛمد سمـ أيب ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ إظالم ادوقعني ظن رب العودني (3

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اًمسالم إسمراهٞمؿ، 750اجلقزي٦م )اعمتقرم: 

 .م0990 - هـ0400: 0ط سمػموت، –اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

: ٕيب قمبد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد ول الػؼهالبحر ادحقط دم أص (4

 م. 0994 -هـ 0404: 0اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم، دار اًمٙمتبل، ط

: أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد بدايي ادجتفد وهنويي ادؼتصد (5

 –هـ(، دار احلدي٨م 595اًم٘مرـمبل اًمِمٝمػم سم٤مسمـ رؿمد احلٗمٞمد )اعمتقرم: 

 .م8114 - هـ0485: اًمٜمنم شم٤مريخ اًم٘م٤مهرة،

قمالء اًمديـ، أسمق سمٙمر ُمسٕمقد سمـ  بدائع الصـوئع دم ترتقى الرشائع: (6

 م.0986-0416: 8أمحد اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط
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: أسمق احلسلم حيٞمك سمـ أيب اخلػم سمـ البقون دم مذهى اإلموم الشوفعي (7

 هـ(، حت٘مٞمؼ: ىم٤مؾمؿ حمٛمد 558ؾم٤ممل اًمٕمٛمراين اًمٞمٛمٜمل اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: 

 .م8111 -هـ0480: 0ط ضمدة –اًمٜمقري، اًمٜم٤مذ: دار اعمٜمٝم٤مج 

: ًمٚمديمتقر حمٛمد أدي٥م اًمّم٤مًمح، تػسر الـصوص دم الػؼه اإلشالمي (8

 .م0993 - هـ0403: 4ط سمػموت، –اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 

: د. قمبد اعمجٞمد اًمٜمج٤مر، دار اًمٖمرب خالفي اإلكسون بني العؼل والوحي (9

 .م0987 - هـ0417: 0ط ًمبٜم٤من، –اإلؾمالُمل 

: قمكم طمٞمدر ظمقاضمف أُملم أومٜمدي، درر احلؽوم رشح جمؾي إحؽوم (01

 م. 0990 -هـ 0400: 0شمٕمري٥م: ومٝمٛمل احلسٞمٜمل، دار اجلٞمؾ، ط

روضي الـوطر وجـي ادـوطر دم أصول الػؼه ظذ مذهـى اإلموم أمحد  (00

ٕيب حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م  بن حـبل:

اعم٘مدد اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد، ُم١مؾمس٦م اًمرّي٤من  اجلامقمٞمكم

 م.8118-هـ0483: 8ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع: ط

: أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق سمـ سمِمػم سمـ شـن أيب داود (08

جْست٤مين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد اًمسِّ ؿمداد سمـ قمٛمرو إزدي 

 . وتسمػم –احلٛمٞمد، اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م، صٞمدا 

: حمٛمد سمـ قمٞمسك سمـ ؾَمْقرة سمـ ُمقؾمك سمـ اًمْمح٤مك، شـن السمذي (03

اًمؽمُمذي، أسمق قمٞمسك حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وحمٛمد وم١ماد 
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قمبد اًمب٤مىمل وإسمراهـٞمؿ قمٓمقة قمقض، ذيم٦م ُمٙمتب٦م وُمٓمبٕم٦م ُمّمٓمٗمك 

 م. 0975 -هـ  0395: 8ُمٍم، ط -اًمب٤ميب احلٚمبل 

: ًمٚمِمٞمخ أمحد سمـ حمٛمد اًمزرىم٤مء ، شمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمخ رشح الؼواظد الػؼفقي (04

 . م8110 - هـ 0488:  6ط دُمِمؼ –ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤مء، دار اًم٘مٚمؿ 

ْوَزين )اعمتقرم:  رشح ادعؾؼوت السبع: (05 طمسلم سمـ أمحد سمـ طمسلم اًمزَّ

 -هـ 0483: 0هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ط486

 م.8118

ًمديـ أمحد سمـ إدريس أسمق اًمٕمب٤مس ؿمٝم٤مب ا رشح تـؼقح الػصول: (06

هـ(، اعمح٘مؼ: ـمف قمبد اًمرؤوف ؾمٕمد، اًمٜم٤مذ: 684اًم٘مراذم )اعمتقرم: 

 م.0973 -هـ 0393: 0ذيم٦م اًمٓمب٤مقم٦م اًمٗمٜمٞم٦م اعمتحدة، ط

: ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اًم٘مقي سمـ اًمٙمريؿ اًمٓمقذم رشح خمترص الروضي (07

هـ(، اعمح٘مؼ: قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، اًمٜم٤مذ: 706)اعمتقرم: 

 م.0987 -هـ 0417: 0ًمرؾم٤مًم٦م، طُم١مؾمس٦م ا

: ٟمجؿ اًمديـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اًم٘مقي سمـ اًمٙمريؿ رشح خمترص الروضي (08

اًمٓمقذم، حت٘مٞمؼ قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، 

 م.0987 -هـ0417: 0ط

: د. يقؾمػ رشيعي اإلشالم صوحلي لؾتطبقق دم كل زمون ومؽون (09

 م.0993: 8طاًم٘م٤مهرة، -اًم٘مرو٤موي، دار اًمّمحقة ًمٚمٜمنم
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قمبد اهلل سمـ ُمسٚمؿ سمـ ىمتٞمب٦م اًمديٜمقري )اعمتقرم:  الشعر والشعراء: (81

 هـ.0483هـ(، اًمٜم٤مذ: دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة، قم٤مم اًمٜمنم: 876

: إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري الصحوح توج الؾغي وصحوح العربقي (80

هـ(، حت٘مٞمؼ: أمحد قمبد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ 393)اعمتقرم: 

 .م0987 -  هـ0417:  4ط سمػموت، –ًمٚمٛماليلم 

: حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمبداهلل اًمبخ٤مري اجلٕمٗمل، صحقح البخوري (88

حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مرص اًمٜم٤مرص، شمٕمٚمٞمؼ: د. ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م، 

 هـ.0488: 0دار ـمقق اًمٜمج٤مة، ط

: اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم، حمٛمد سمـ احلسلم اسمـ اًمٗمراء العدة دم أصول الػؼه (83

: 8حت٘مٞمؼ: د أمحد سمـ قمكم سمـ ؾمػم اعمب٤مريمل، ط هـ(،458)اعمتقرم: 

 م. 0991 -هـ 0401

ًمٚمديمتقر قمبد اعمجٞمد  العالقي بني حوكؿقي الوحي واجتفود العؼل: (84

اًمسقؾمقة، سمح٨م ىمدم ًمٜمدوة اًمتنميع اإلؾمالُمل واًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مرصة، 

 م.0997اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعم٤مًمٞمزي٦م قم٤مم 

سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي : أسمق سمٙمر أمحد الػؼقه وادتػؼه (85

هـ(، حت٘مٞمؼ: قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٖمرازي، اًمٜم٤مذ: دار 463)اعمتقرم: 

 .هـ0480: 8ط اًمسٕمقدي٦م، –اسمـ اجلقزي 
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هـ(، 681ٓسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد )اعمتقرم:  الؽودم دم فؼه اإلموم أمحد: (86

 م.0994 -هـ 0404: 0اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

ٕيب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبداهلل سمـ قمبد اًمؼم  ادديـي:الؽودم دم فؼه أهل  (87

حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٛمد أطمٞمد وًمد ُم٤مديؽ اعمقريت٤مين، ُمٙمتب٦م اًمري٤مض 

-هـ0411: 8اًمري٤مض، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م، ط-احلديث٦م

 م.0981

حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم، اسمـ ُمٜمٔمقر )اعمتقرم:  لسون العرب: (88

 .هـ0404 - اًمث٤مًمث٦م: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، –هـ(، اًمٜم٤مذ: دار ص٤مدر 700

أسمق اؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ  الؾؿع دم أصول الػؼه: (89

: 8هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط476اًمِمػمازي )اعمتقرم: 

 هـ.0484 -م 8113

: جلٜم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ قمدة قمٚمامء ووم٘مٝم٤مء ذم اخلالوم٦م جمؾي إحؽوم العدلقي (33

-اًمٕمثامٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: ٟمجٞم٥م هقاويٜمل، اًمٜم٤مذ: ٟمقر حمٛمد، يم٤مرظم٤مٟمف 

 .يمراشمٌم

: أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي اعمٚم٘م٥م ادحصول دم أصول الػؼه (30

هـ(، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر ـمف ضم٤مسمر 616سمٗمخر اًمديـ اًمرازي )اعمتقرم: 

 -هـ 0408: ١3مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، طومٞم٤مض اًمٕمٚمقاين، اًمٜم٤مذ: ُم

 م.0997
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حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل اًمرازي  خمتور الصحوح: (38

هـ(، اعمح٘مؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد، اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م 666)اعمتقرم: 

 اخل٤مُمس٦م،: اًمٓمبٕم٦م صٞمدا، –اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م، سمػموت  -اًمٕمٍمي٦م 

 .م0999 - هـ0481

 –: اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمزرىم٤مء، دار اًم٘مٚمؿ اددخل الػؼفي العوم (33

  م.8114 - هـ0485: 8ط دُمِمؼ،

: قمبد اًم٘م٤مدر سمـ أمحد اسمـ اددخل إىل مذهى اإلموم أمحد بن حـبل (34

ُمّمٓمٗمك سمـ قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ حمٛمد سمدران، حت٘مٞمؼ: د. قمبد اهلل سمـ قمبد 

 .هـ0410: 8ط سمػموت، –اعمحسـ، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

: ظم٤مًمد طمٜمٗمل  ريٞمس أبعود غوئبي ومآٓت كوجتيادسوواة دم ادراث..  (35

 جلٜم٦م اًمٗمتقى سم٠معم٤مٟمٞم٤م وقمْمق جمٚمس اإلومت٤مء إوريب.

: أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد ادستصػى (36

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اًمسالم قمبد اًمِم٤مذم، اًمٜم٤مذ: 515)اعمتقرم:

 م.0993 -هـ 0403: 0دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

: رشمبف قمغم إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م: حمٛمد قم٤مسمد مسـد اإلموم الشوفعي (37

: اًمٜمنم قم٤مم ًمبٜم٤من، –اًمسٜمدي، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

 .م0950 - هـ0371

 ٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد : حتادسودة دم أصول الػؼه ٔل تقؿقي (38
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 ، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب. احلٛمٞمد

: قمبد اًمقه٤مب ظمالف، مصودر الترشيع اإلشالمي فقام ٓ كص فقه (39

 .م0993 - هـ0404: 6ط اًمٙمقي٧م، –دار اًم٘مٚمؿ 

هـ(، حت٘مٞمؼ: 395أمحد سمـ وم٤مرس )اعمتقرم:  معجم مؼويقس الؾغي: (41

 م. 0979 -هـ 0399: ر، طدار اًمٗمٙم قمبد اًمسالم حمٛمد ه٤مرون،

أسمق اؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي  ادعوكي دم اجلدل: (40

هـ(، اعمح٘مؼ: د. قمكم قمبد اًمٕمزيز اًمٕمٛمػميٜمل، اًمٜم٤مذ: 476)اعمتقرم: 

 .هـ0417: 0ط اًمٙمقي٧م، –مجٕمٞم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل 

: ًمٚمِم٤مـمبل، حت٘مٞمؼ ُمِمٝمقر سمـ طمسـ آل ادوافؼوت دم أصول الرشيعي (48

 م. 0997 -هـ 0407: 0ؾمٚمامن، دار اسمـ قمٗم٤من، ط

: ًمٚمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمد صدىمل الوجقز دم إيضوح قواظد الػؼه الؽؾقي (43

سمـ أمحد سمـ حمٛمد آل سمقرٟمق أسمق احل٤مرث اًمٖمزي، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، 

 . م0996 - هـ 0406: 4ط ًمبٜم٤من، –سمػموت 
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 الصػحي ادوضوع

 مؼدمي

 ،(اًمٜمص ُمقرد ذم اضمتٝم٤مد ٓ: )سم٘م٤مقمدة اًمتٕمريػ: إول اعمبح٨م

 .وم٘مٝمٝم٤م وأمهٞم٦م

 .اًم٘م٤مقمدة ُمٗمردات شمٕمريػ: إول اعمٓمٚم٥م

 :آضمتٝم٤مد شمٕمريػ ـ 0

 :اًمٜمص شمٕمريػ ـ 8

 .اًمٕمٚمامء قمٜمد اًم٘م٤مقمدة صٞمغ: اًمث٤مين اعمٓمٚم٥م

 اإلمج٤مزم اعمٕمٜمك: اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 .اًم٘م٤مقمدة أدًم٦م: اًمراسمع اعمٓمٚم٥م

 (.اًمٜمص ُمقرد ذم اضمتٝم٤مد ٓ: )ىم٤مقمدة وم٘مف أمهٞم٦م: اخل٤مُمس اعمٓمٚم٥م

 :وشمٓمبٞم٘مٝم٤م اًم٘م٤مقمدة ومٝمؿ ذم إؿمٙم٤مل

 .(اًمٜمص ُمقرد ذم اضمتٝم٤مد ٓ: )ىم٤مقمدة وم٘مف: اًمث٤مين اعمبح٨م

 .اًمٜمص ُمقرد ذم آضمتٝم٤مد جم٤مٓت: إول اعمٓمٚم٥م

 :الـص ففم دم آجتفود: أوًٓ ً

 :اًمدًٓم٦م وىمٓمٕمٞم٦م اًمثبقت ىمٓمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص ـ 0

 :اًمدًٓم٦م فمٜمٞم٦م اًمثبقت ىمٓمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص ـ 8
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 :اًمدًٓم٦م ىمٓمٕمٞم٦م اًمثبقت فمٜمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص ـ 3

 :اًمدًٓم٦م فمٜمٞم٦م اًمثبقت فمٜمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص ـ 4

 :وظؾؾه الـص مؼوصد تعقني دم آجتفود: ثوكقوً 

 :ادـوط حتؼقق دم آجتفود: ثولثوً 

 :العقـقي الوقوئع ظذ الـص تـزيل دم آجتفود: رابعوً 

 الثبوت قطعي الـص كطوق دم آجتفود دجوٓت تطبقؼي مثول

 :الدٓلي وقطعي

 .وم٘مٝمٞم٦م شمٓمبٞم٘م٤مت: اًمث٤مين اعمٓمٚم٥م

 .اعمػماث ذم وإٟمثك اًمذيمر سملم اعمٓمٚم٘م٦م اعمس٤مواة: إومم اعمس٠مًم٦م

 .اعمسٚمؿ همػم ُمـ اعمسٚمٛم٦م زواج: اًمث٤مٟمٞم٦م اعمس٠مًم٦م

 .اًمٜمت٤مي٩م أهؿ قمغم وشمِمتٛمؾ اخل٤ممت٦م

 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع

 ومٝمرس اعمحتقي٤مت
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